
Naam: Anne 
Geboortejaar: 2002  (bij aanvraag 16 jaar)  
Woonplaats: Blantyre, Malawi 

Talentontwikkeling: afronding  (3e en 4e jaar) secondary school. 
Daarna een juridische opleiding volgen en praktijk ervaring 
opdoen om vervolgens in haar township Ndirande een juridisch 
advies bureau te starten. 

Verleende ondersteuning: financiële ondersteuning voor 

afronding secondaryschool en juridische (praktijk) 

opleidingsprogramma 

 
Begrote bijdrage Talent foundation PvT: € 3150,- voor 2018 – 
2021 
 

2018 2019 2020 2021 

€ 600 € 600 € 1000 € 950 

 
Familie en sociale situatie: 
 Anne heeft haar ouders, die zijn overleden, nooit gekend. Samen met haar 2 broers en zusje woonde 
zij bij haar grootmoeder, die een klein inkomen genereerde uit de verkoop van bananen op de lokale 
markt. Ondanks dat Anne vaak haar grootmoeder moet helpen en als eerstgeborene verantwoordelijk 
is voor het welzijn van haar familie, blijft zij gemotiveerd probeert zij zo goed mogelijk haar opleiding 
af te maken en zich op haar toekomst voor te bereiden. Het leven in de township waar Anne vandaan 
komt is zwaar vanwege overbevolking, er is veel werkloosheid en sociale voorzieningen zijn zeer 
beperkt. 
 
Droom, talent, ambitie, vaardigheden, mogelijkheden en beperkingen: 
Van jongs af aan wilde Anne jurist of juridisch medewerker worden. Vanwege haar ambitie werkt zij 

hard op school. Dit blijkt ook uit het feit dat zij de beste leerling van de Malawi Government Junior 
Certificate van haar district was. Anne heeft een goede kijk op wat er speelt in haar omgeving, 
haar township. Zij heeft een duidelijk oordeel over de huidige sociale situatie en dat versterkt 
ook haar ambitie. Maar haar thuissituatie, in financieel opzicht en in tijd,  is een beperkende 
factor in het ontwikkelen van haar talenten, vaardigheden of ervaring. 
Gezien de gezondheid en leeftijd van haar grootmoeder zoekt Anne financiële steun bij fondsen om 
haar droom waar te maken.  
Als Jurist of juridisch medewerker hoopt Anne haar familie te kunnen helpen en een financiële basis te 
kunnen bieden voor een betere toekomst. Ook voor de lokale gemeenschap hoopt zij met gratis 
juridisch advies en onderwijs een begin te kunnen maken van een verandering in hun sociale leven. 


