Naam: Kenneth
Geboortejaar: 1998
Woonplaats: Ndirande Township, Blantyre, Malawi
Talentontwikkeling: het leren van goed ondernemerschap
Verleende ondersteuning: financiering van nieuwe kuikens
en kippenvoer.
Begrote bijdrage Talent foundation PvT: € 3150,- voor 2018
– 2020
2018
€ 1000

2019
€ 1000

2020
€ 1150

Familie en sociale situatie:
Kenneth is enig kind van een tienermoeder. Toen hij ter wereld kwam, is moeder Maureen kort
getrouwd geweest met George, de vader van Kenneth. Dit hield niet lang stand omdat George ook een
andere vrouw had waarmee hij getrouwd was. Dit leidde tot een scheiding. Moeder Maureen is niet
meer hertrouwd en heeft de zorg en opvoeding van Kenneth alleen gedaan onder zeer arme
omstandigheden.
Droom, talent, ambitie, vaardigheden, mogelijkheden en beperkingen:
Kenneth heeft de droom om in drie jaar tijd een kippenboerderij van enig formaat neer te zetten,
waarbij hij andere jongeren zodanig motiveert met zijn verworven kennis en kunde, dat ook zij
zelfstandig een kippenfarm of andere onderneming kunnen opzetten. Jongeren uit de township wil
hij daarin ondersteunen en begeleiden, zodat ook zij de kans krijgen tot de opbouw van een
menswaardig c.q. drugs- en alcoholvrij bestaan. Daarnaast draagt Kenneth door het realiseren van
zijn droom - middels het betalen van belasting- bij aan de economie van het land.
Talent foundation PvT heeft besloten Kenneth te ondersteunen omdat hij het ondernemen in zijn
vingers lijkt te hebben. Zonder ondersteuning zou hij geen of te weinig kans krijgen zijn talent voor
ondernemerschap op een serieuze, betekenisgevende manier gestalte te kunnen geven.
Het talent wat hij hiervoor heeft, kwam naar voren toen hij geen mogelijkheid zag om colleges te
volgen. Hiervoor beschikte hij niet over de financiën die daarvoor nodig zijn. Kenneth ging niet in zak
en as zitten, maar begon met kleinschalig ondernemerschap. Iets wat hij altijd al wilde: ondernemer
worden en een nuttig leven leiden. Van zijn grootmoeder kreeg hij een kip en van naasten leende hij
een haan voor het fokken en vermenigvuldigen. Het lukte Kenneth om op kleine schaal de
kippenfamilie uit te breiden naar 7 kippen, waarmee hij al voor een stukje zijn eigen familie kan
ondersteunen.
Nu is de tijd aangebroken om op te schalen. Kenneth heeft de ambitie zijn vaardigheden te
kapitaliseren naar een ander niveau, niet alleen voor zijn eigen welzijn, maar zeker ook voor de
gemeenschap waarin hij leeft. Hij is vastbesloten verandering te brengen aan zijn eigen situatie èn
aan de situatie van jongeren om hem heen die evenals hem zonder hulp geen kansen hebben om een
goed bestaan op te bouwen. Talent foundation PvT helpt hem daarbij.

