
Meer werkgelegenheid 
voor jongeren in Nepal



Omdat de werkloosheid met name op het platteland in Nepal hoog is, 
vertrekken veel jongeren naar India, Maleisië of de Golfstaten. Daar zijn de 
arbeidsomstandigheden echter erbarmelijk en de lonen laag. Kerk in Actie 
creëert in Nepal voor 2500 jongeren werkgelegenheid, zodat zij in hun eigen 
omgeving een menswaardig bestaan kunnen opbouwen. 

Toekomstperspectief voor Nepalese jongeren

Hoge werkloosheid
Veel gezinnen zijn afhankelijk van de 

inkomsten die arbeidsmigranten met hun 

werk in India of elders binnenbrengen. 

Dat werd pijnlijk duidelijk toen veel 

migranten vanwege de coronapandemie 

moesten terugkeren naar Nepal: daarmee 

vielen hun inkomsten in één klap weg. 

In Nepal zelf is de werkloosheid hoog. 

De kleine stukjes landbouwgrond brengen 

te weinig voedsel op en een sociaal 

vangnet ontbreekt.

Vakopleiding, stages en coaching
Samen met lokale partnerorganisaties helpt 

Kerk in Actie jongeren en hun families, 

bijvoorbeeld bij het opzetten van een 

pluimveebedrijf, naaiatelier of werkplaats 

voor het repareren van motorfietsen. Ook 

ondersteunen we gezinnen bij het effectief 

bewerken van hun landbouwgrond, 

helpen we jongeren met een vakopleiding, 

stageplek of coaching en brengen we hen 

in contact met afnemers of werkgevers.

Helpt u mee? Geef jongeren in Nepal  

een toekomstperspectief, zodat zij in  

hun eigen omgeving een goed bestaan 

kunnen opbouw.

kerkinactie.nl/jongerennepal

Wat kan Kerk in Actie met uw bijdrage doen?

•  € 40,-: voedselpakket voor gezin in acute nood  
(met o.a. rijst, linzen en olie)

•  € 200,-: landbouwtraining voor een jongere

Uw gift is welkom via de collecte of op NL 89 ABNA 0457 457 457,  
t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. Jongeren Nepal, of doneer online. Hartelijk dank!
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