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: Robert Kipkemei Kiyeny
: 1986
: Timmerman
: Eigen werkplaats
: 1-1-2010
: 31-12-2010
: Euro 400

Omschrijving:
Na zijn basisonderwijs is Robert om financiële redenen niet verder gegaan met onderwijs. Na
het overlijden van zijn moeder was het leven niet makkelijk voor een gezin met 6
kinderen.Zijn vader verdiende 30 euro per maand als nachtwacht.
In 2007 begon Robert samen te werken met een lokale timmerman om timmervaardigheden
bij hem te leren.
Een van de commissieleden kwam in contact met hem op de werkplaats van zijn leermeester.
Hij bleek een secure, hardwerkende en gemotiveerde jongen die de werkzaamheden voor zijn
baas goed uitvoerde, maar jammer genoeg alleen een klein deel van de opbrengst kreeg.
In 2009 heeft de commissie een paar keer gesprekken met hem gevoerd en ze waren toen
overtuigd dat als hij zijn toekomst kan verbeteren als hij wat steun krijgt.
Evaluatie van de kwaliteit van de project doelstelling
Robert wilde graag een eigen timmer workshop beginnen, maar had simpelweg geen
gereedschap. Hij heeft met steun van de foundation nu al zijn eigen gereedschap samen met
de commissie aangeschaft.
Robert heeft een kleine werkplaats waar hij timmerwerken en opdrachten uitvoert.
Hij maakt meubels: deuren, kasten, tafels, stoelen etc.
Hij is ontzettend blij met de steun die hij van talent foundation heeft gekregen om zijn eigen
gereedschap te kopen en een werkplaats te huren.
Hij gaat ook naar mensen toe bijvoorbeeld scholen, waar schoolbanken ter plaatse gemaakt
moeten worden of bij iemand thuis om een deur te maken en te plaatsen. Met eigen
gereedschap is hij nu ook flexibel voor kleine opdrachten buiten te werkplaats.
Toekomstplannen:
Hij is van plan nu even alleen door te werken. Eerst aan het idee wennen eigen baas te zijn en
zichzelf tijd te geven om een eigen klanten kring op te bouwen en te behouden. Als dat
bereikt is is zijn inkomen ook meer stabiel. In de toekomst wil hij ook jongeren die het werk
on the job willen leren gaan helpen en zo kan hij ook uitbereiden met meer mankracht.
Conclusie: Robert heeft een kans gekregen om zich te bewijzen en zijn droom te
verwezenlijken. Hij verdient nu ook al zijn energie terug en hoef niet de winst aan iemand
anders af te dragen.Zijn inkomen is nog erg wisselend, maar hij hoopt veel klanten te binden
en dan zal zijn inkomen vanzelf stijgen. De klanten zijn tevreden en dat is heel belangrijk
voor Robert. ‘Als de klanten tevreden zijn met mijn werk blijven ze steeds komen’.
Waardering: Goed

Hieronder wat foto’s van Robert in actie en eind producten .

Robert Schreef:
I have appreciated your support and I promise to uplift my talent and my future at large .The
first approach with Isaac, the Committee member was very encouraging and I actually
believed from the first talk this might be a new start for me. Because I got the news from
somebody who is trustworthy I knew that the Talent Foundation would support me to their
best level, which they have done by providing me with the equipments I needed .Upto now I
have tried my best to open my small workshop and also do a lot of work outside the workshop
and therefore earn my daily bread.
In the future I wish to enlarge the workshop and even employ several talented youths to help
me in several areas concerning the field.
Thank you and god bless you all.
Yours Robert Kipkemei Kiyeny

