
 

 

 

Projektidentifikator: TOF 2021-01  

Projektansøger: Y's Men's Club of La Colombe 

Co-Partners: Mbiame New Vision Multipurpose Farming and Development Association 

Projektnavn: Organic Farming and Entrepreneurship Empowerment Project for the 
Internally 

Displaced Women 

Projektsted: Bamenda, Cameroun 

Forrige TOF Ansøgning: Intet 

hurtigt overblik: Der anmodes om TOF-midler til at støtte uddannelsen af 200 

fordrevne unge kvinder i økologisk landbrug, gennem 
tilvejebringelse af de nødvendige redskaber, frø osv. samt dækning 
af nødvendige rejser og kost/logi under uddannelsen periode. 

Projektets baggrund: De nordvestlige og sydvestlige regioner i Cameroun er alvorligt ramt af 
fødevarekriser forårsaget af socio-politiske spændinger. Mange mennesker 
i disse områder er blevet fordrevet og har mistet deres hjem. job, adgang til 
lægehjælp og uddannelse. De udholder vold, fødevareusikkerhed og lever 
generelt elendige liv. 

 

Y's Men's Club of La Colombe, chartret i 1988, har arbejdet sammen med 
Mbiame New vision Multipurpose Farming and Development Association, 
en registreret ungdomsledet nonprofitorganisation i Cameroun, for at skabe 
selvforsyning med fødevarer ved at yde specifikke landbrugstilskud, som vil 
føre til øget brug og bedre forvaltning af jorden med fokus på bevarelse af 
naturressourcer og miljøbeskyttelse ved brug af økologiske teknikker. 

Projektaktiviteter: Træning af 200 fordrevne unge kvinder i økologisk landbrug gennem 
kapacitetsopbygningsseminarer/-workshops, praktisk træning og 
tilvejebringelse af frø og startkapital på 500 000 CFA til bæredygtige 
landbrugsinitiativer. 
Ti grupper på 20 kvinder, primært fra Mbororo-minoritetsgruppen i 

landsbyerne Mbiame, vil blive udvalgt til at deltage. 

Projektets varighed: 6 - 12 måneder 

Støttemodtagere: Internt fordrevne (IPD'er) kvinder i Cameroun 

●   Direkte: 200 – 350  ●   Indirekte: 1 000 - 1 500  

Projektets bæredygtighed: De, der har gennemført uddannelsen, forventes at opnå fødevaresikkerhed 
for sig selv og deres familier og samtidig bidrage positivt til den lokale 
økonomi, hvilket bringer en forbedring af de generelle levevilkår til området. 
Det forventes, at de nyligt bemyndigede kvinder vil bruge deres nye 
færdigheder og viden til at hjælpe andre og udvide projektet til andre 
landsbyer. 

Fokus SDG: 2.Zero Hunger 

Project  Frivillige: Ja – når som helst, lærere og digitale designere (mad og logi leveret) 

TOF 

Finansieringsanmodning: 

CFA 8 800 000 / CHF 14 912 

Løn eller bygning %: 0% 

Samlet projektbudget: CFA 9 300 000 / CHF15 760 

Midler allerede sikret: CFA 500 000 / CHF 848 

TOF Budget i CHF: CHF 14 912 

  Vare Antal omkost
ninger 

samlede  

 Mad og logi 200 25 5 000  

 landbrugsredskaber og frø til de 

10 grupper 
  8 472  

 Træning hal leje   848  

 Delvis kommunikation   592  

 I ALT:   14 912  
 



 

 

Projektidentifikator:               TOF 21-02  

Projektansøger: Han River og Daegu World YMCs (Sydkorea) Medpartnere 

Co-Partners: Korea YMCA / Rwandas regering 

Projektnavn: Piggery Farm Project i Rwanda (Nabo - Lad os ændre vores liv med 
"One Pig") 

Projektsted: Kigali City, Rwanda 

Tidligere TOF-ansøgning: Nej 

Hurtigt overblik: TOF-midler bliver anmodet om at købe grise, deres medicin og mad, 
løn og indkvartering til en husholder og til at leje jord som en del af et 
program, der skal forsyne 200 husstande med kl. mindst én gris som 
svineopdræt er en af de mest lukrative indkomstindtjenende 
aktiviteter i Rwanda på nuværende tidspunkt. 

Projektbaggrund: Rwanda er et land i økonomisk fortvivlelse. Svineavl er blevet identificeret 
som en af de bedste indkomstskabende aktiviteter for den gennemsnitlige 
borger. Grise er kendt for at være hårdføre og koster mindre i mad og 
medicin end andre husdyr såsom køer og geder. 

Projektaktiviteter: De deltagende klubber vil omhyggeligt udvælge og sensibilisere borgere 
for at sikre det bedste programresultat. Hver deltager vil få udleveret en 
gris og en passende grisesti pr. husstand, inklusive betongulvbelægning 
og dræn. 

Projektets varighed: 36 måneder 

Støttemodtagere: Fattige ejendomsejere i/ omkring Kigali City 

●   Direkte: 1 000 - 1 500 

●   Indirekte: Mere end 10 000 

Projektets bæredygtighed: Ideen er at introducere yderligere deltagere efter de første 200 familier for 

at øge selvhjulpenhed og bæredygtighed for så mange fattige rwandere 

som muligt. 

Fokus SDG: 1. Ingen fattigdom 

Projektfrivillige: Ja – september 2021 

TOF 

Finansieringsanmodning: 

CHF 15 000 

Løn eller bygningsprocent: 30 % 

Samlet projektbudget: KRW 36 273 690 

Allerede sikrede midler: KRW 20 273 690 

TOF Budget i CHF 15 000 

  Vare Antal Omkost
ninger  

I alt  

 Hun grise 30 83 2 324  

 Han grise 2 83             166  

 Værelser 30 100 3 000  

 Vogter værelse og foderlager 3 448 1 344  

 Føde 30 107 3 210  

 Vogter løn 3 År 36 50 1 800  

 Medicin og vaccination 30 160              480  

 Grundleje 3 år 3 415 1 245  

 Vand og el 3 år 3 332              996  

 Rengøringsmidler og andre 

forsyninger 
3 124              372  

 Transport og andet 3                  63  

   I ALT: 15 000  
 



 

 

 

Projektidentifikator:            TOF 21-03  

Projektansøger: Zimbabwe National Council of YMCAs 

Co-Partners: Ingen 

Projektnavn: Youth Entrepreneurship and Social Enterprise Program 

Projektsted: Harare og Tanda, Zimbabwe 

Tidligere TOF-ansøgning: Nej 

Hurtigt overblik: TOF-midler bliver anmodet om at give erhvervsuddannelse til 20 

udsatte unge og opstart af 80 små landbrugsvirksomheder. 

Projektets baggrund: Zimbabwe har i mange år været ekstremt fattigt, og de fleste arbejdere tager 
mindre end 2 USD hjem om dagen. Den samlede arbejdsløshed er tæt på 
95 %. De fleste unge voksne kan ikke finde arbejde. På grund af 
strabadserne, mangel på produktivt engagement og følelsen af håbløshed 
er antallet af stofbrug og teenagegraviditet høj. 

Projektaktiviteter: Et program med tydelige benchmarks er blevet udviklet. Dette omfatter 
identifikation og inddragelse af interessenter, indkøb af start-up kits, 
etablering af et trænings- og supportcenter for studerende, udvælgelse af 
studerende og salgsfremmende kampagne. Selve uddannelsen vil omfatte 
emner som 

●    Finansiel forståelse 

●    Markedsundersøgelser 

●    Udarbejdelse af en forretningsplan 

●    Registrering 

Projektvarighed: 6-12 måneder 

Støttemodtagere: Arbejdsløse og unge, der kæmper. 100 personer vil modtage direkte 
træning. 500 unge får entreprenørskabsuddannelse. 2 000 mennesker vil 
modtage IEC-materiale om iværksætteri. 

●   Direkte: 350 - 500 

●   Indirekte: 1 500 - 2 000 

Projektets 
bæredygtighed: 

Zimbabwe YMCA vil etablere et socialt virksomhedsprojekt til 
selvforsørgelse. Dette vil hjælpe med at skabe midler til at støtte programmet 
i fremtiden. Der vil også blive etableret ungdomsspare- og udlånsgrupper, 
der engagerer de unge, der har bestået uddannelsen og formået at etablere 
sig fagligt. Den overordnede idé er, at hver gruppe vil støtte den næste med 
det formål at få de 2.000 modtagere af IEC-litteraturen til sidst uddannet og 
tjene penge. 

Fokus SDG: 1. Nej Fattigdomsprojekt 

Frivillige: Ja – november 2021, agronom – december 2021 - forretningsmand 

TOF 

Finansieringsanmodning: 

CHF 15 000 

Løn elle bygningsprocent: 13,2 % 

Samlet projektbudget: USD 16 500 

Midler allerede sikret: Intet 

TOF Budget i CHF: CHF 15 000 

  Konto Antal Omkostninger I alt   

 Contrib. tilbagevendende 

/driftsudgifter 

1 106 106   

 Uddannelse 1 340 304   

 Personale 1    2 112 2 112   

 Projektaktiviteter 1    11 350 11 350   

 Overvågning & Admin 1    1 128 1 128   

 I ALT:   15 000   
 



 

 

 

 

 

 

Projektidentifikator:              TOF 21-04  

Projektansøger: Y's Men's Club of Østenstad (Norge) 

Co-Partners: YMCA Kenya, Oasis of Hope 

Projektnavn: Oasis of Hope School 

Projektsted: Mbita, Kenya 

Tidligere TOF-ansøgning: Ja, 2020 - mislykket 

Hurtigt overblik: Der anmodes om TOF-penge til at finansiere vinduerne og dørene i 
skolebygningen, der er ved at blive opført til at erstatte det 
oprindelige midlertidige opsætning til fattige og forældreløse børn 
i/omkring Mbita. 

Projektbaggrund: Oasis of Hope, en uafhængig norsk NGO, har drevet skolen 
for fattige og forældreløse børn i Mbita siden 2013. Skolen har omkring 

245 elever og 15 ansatte. Der tilbydes to måltider dagligt. Der er udviklet 

gode relationer til forskellige lokale myndigheder. 

 

Skolen blev startet på et foreløbigt sted for at begrænse den indledende 
investering, indtil projektets gennemførlighed var etableret, og for at undgå 
unødvendige forsinkelser i at give uddannelse til de unge mennesker, der 
har desperat behov. 

 

 

Programmet har været en succes, og Undervisningsministeriet har krævet 
en permanent bygning til skolen. Fundamentet og betonarbejdet i denne 
nye bygning er allerede afsluttet. 

Projektaktiviteter: Montering af vinduer og døre i den nye skolebygning. Den nye 
bygning kommer til at indeholde 14 lokaler, undervisningslokaler samt 
bibliotek og kontor fordelt på to etager. Arbejdet vil opfylde alle lokale 
byggestandarder, og arbejdet vil være lokalt indkøbt for at understøtte 
den lokale økonomi. 

Projektvarighed: 12 - 18 måneder 

Støttemodtagere: De eksisterende forældreløse og fattige studerende og personalet. 

●   Direkte: 200 – 350 

●   Indirekte: 750 – 1.000 

Projektets bæredygtighed: Når den nye bygning er konkurreret og er blevet godkendt af 
myndighederne, flytter eleverne ind i ny bygning, og skolen vil fortsætte med 
at fungere baseret på donation, som den har gjort for de seneste otte år. 

Fokus SDG: 4. 

Projekt Frivillige: Ja – november 2021, lærere, socialarbejdere, kenyanske YMI og YMCA- 

medlemmer 

TOF 
Finansieringsanmodning: 

CHF 14 980 

Løn eller 

bygningsprocent: 

100 % 

Samlet projektbudget: CHF 148 000 

Allerede sikrede midler: CHF 130 000 

TOF budget i CHF: CHF 14 980 

  Vare Antal omkostninger I alt  

 Windows 70 120 8 400  

 Døre 14 470 6 580  

 I alt:   14 980  
 



 

 

 

Projektidentifikator:              TOF 21-05  

Projektansøger: Y Service Club of Johor Eagles 

Co-Partners: PWD Smart Farmability, YMCA Johor 

Projektnavn: Urban Farm for The Marginalized Communities 

Projektsted: Johor Bahru, Malaysia 

Tidligere TOF-ansøgning: Nej 

Hurtigt overblik: Der anmodes om TOF-midler til aquaponics-systemer, tilhørende 
træningsværktøjer/materialer og en deltidstræner/projektleder til at 
engagere beboerne på to velfærdshjem i landbruget for at opbygge 
fødevaresikkerhed på lokalt niveau. 

Projektets baggrund: Landbruget i Malaysia lider, og landet har ikke fulgt med de 
teknologiske fremskridt. De fattige kæmper med fødevareusikkerhed, 
mens friske råvarer ender på lossepladser på grund af sammenbrud i 
produktions-/distributionskæden, et faktum, der forværres af 
pandemien. 

Johor Eagles Club har hjulpet nogle få familier med at få friske 

grøntsager gennem dets regenerative økologiske terrarium og 

opmuntret personer i samfundet til at lære landbrugsteknikker for 

bedre at kunne brødføde sig selv. Dette nye projekt vil bygge videre på 

målet om at opbygge fødevaresikkerhed på lokalt niveau. 

Projektaktiviteter: Dette projekt vil engagere 30 deltagere fra to velfærdshjem med det 
passende udendørsrum til at lære, hvordan man vedligeholder et 
aquaponics-system gennem personlige og online tutorials. Udstyret vil 
blive givet til boligerne. En person fra hvert sted vil blive identificeret til at 
rapportere og tage billeder af projektet, efterhånden som det skrider frem. 
De udvalgte beboere vil lære at opdrætte og høste grøntsager, fisk og en 
række forskellige skaldyr. 

Projektets varighed: 6-12 måneder 

Støttemodtagere: Mennesker i velfærdshjem (handicappede, forældreløse børn, 
dem i stofafvænning, hjemløse ældre borgere osv.) 

●   Direkte: 50 – 100   ●   Indirekte: 200 - 350 

Projektets 
bæredygtighed: 

Dette projekt er bæredygtigt da det er baseret på regenerativ 
landbrugspraksis, der ikke kræver konstant tilførsel af gødning eller AB-
løsninger. Enheden bliver i en overskuelig fremtid i stand til at levere mad til 
velfærdscentrene. 

Fokus SDG: 3. Godt helbred og velfærdsprojekt 

Projekt Frivillige: Ja – slutningen af oktober 2021, grundlæggende landbrugskendskab 
foretrækkes 

TOF anmodning: CHF 13 373 

Løn eller bygnings %; 22% 

Projektets budget: MYR 59 960 / CHF 13 600 

Midler allerede sikret: MYR 1 000 / CHF 227 

TOF budget i CHF: CHF 13 373 

  Vare Antal Omkostninger I alt   

 Aquaponics System (inkluderer hardware, 

elektriske pumpe, rørføringer, arbejdskraft, 

frø eller frøplanter) 

 

   2 
 

                 2 718 

 

   5 436 
  

 Online undervisningsmateriale    1                 1 812    1 812   

 Klasseværelse/praktisk 
undervisningsmateriale (tryk, bøger og 
opgavebøger, certifikater, osv.) 

 

 150 

 

                     14 
 

   2 100 
  

 Deltidsprojekt træner/leder    1                  2 936    2 936   

 Logistik transportomkostninger, div.)      1 089   

 I ALT:    13 373   
 



 

 

 

Projektidentifikator:              TOF 21-06  

Projektansøger: Y's Men's Club of Green Aster 

Co-Partners: Santhwana Charitable Trust 

Projektnavn: Santhwana Hospice: A Palliative Care Center (PCC) for Poor Cancer Patients 

Projektsted: Bangalore, Indien 

Tidligere ansøgning: Ja – 2020 Mislykket 

Hurtigt overblik: TOF-midler bliver anmodet om at bidrage til opførelsen af et vandrehjem, 
som vil tjene som bolig for de unge kvinder, der studerer eller arbejder i 
kvarteret Santhwana Hospice, et Palliativt Care Center (PCC) for fattige 
kræftpatienter, der oprettes af Ys Men International. Lejeindtægterne fra 
beboerne på dette hostel går direkte til at finansiere driften af Palliativ 
Center. 

Projektbaggrund: Kræftfrekvensen i Indien er mere end fordoblet i de seneste 26 år. Den generelle 
befolkning i Indien er uuddannet om vigtigheden af eller ude af råd til 
rutinemæssig lægebehandling. Kræft diagnosticeres ofte i sine senere stadier. 
Mange kræftpatienter har hverken de økonomiske midler eller familiens støtte 
til at håndtere behovene for deres diagnose. Der er ingen social eller statslig 
struktur til at støtte de ramte og deres familier. Så et PCC er ved at blive oprettet 
af YMI, som også vil tilbyde træning i palliativ pleje til hundredvis af arbejdsløse 
unge for at tjene til livets ophold som palliativ plejepersonale. Et vandrehjem er 
ved at blive oprettet til at finansiere den daglige drift af PCC. 

Projektaktiviteter: Det overordnede mål for dette projekt er at realisere omdannelsen af en 
eksisterende facilitet til et moderne palliativt center, der vil kunne rumme 50 
nødlidende kræftpatienter. Der søges også midler til at støtte omdannelsen af 
en anden facilitet til et herberg med plads til 50 kvindelige palliative 
behandlere. Gratis sygepleje- og palliativ uddannelse vil blive givet til fattige, 
men talentfulde unge kvinder i nabolaget. Blodkørsel vil blive organiseret i 
samarbejde 
med Kidwai Institute of Oncology og andre sådanne institutioner for at 
imødekomme blodbehovet hos dårlige kræftpatienter. Oplysningskampagner 
og 
forebyggende tjek vil også blive organiseret i de fattigere samfund. 

Projektets varighed: 3 - 6 måneder 

Støttemodtagere: Fattige kræftpatienter i/omkring Bangalore, arbejdsløse unge piger, der vil 

blive uddannet som sygeplejersker og palliative behandlere 

●   Direkte: Mere end 10.000  ●   Indirekte: Mere end 10.000 

Projekt Bæredygtighed: Indkomsten af genereret fra det planlagte hostel vil give midler til driften af 
hospice. 

Fokus SDG: 1. Godt helbred og velvære 

Projekt Frivillige: Ja – når som helst; ingeniører, palliative plejepersonale 

TOF anmodning: CHF 15 000 

Løn eller bygnings %: 100 % 

Samlet projektbudget: INR 12000000 / CHF 155 546 (INR 2000000/ CHF 25 687 for vandrerhjemmet) 

Midler allerede sikret: 07 CHF 7 / 7 CHF 700 

TOF Budget i CHF: CHF 15 000 

  vare (. Hostel Construction contrib) Antal Omkostninger I alt   

 El 1         318     318   

 VVS 1                 1 843   1 843   

 Aluminium vinduer 30                      63   1 890   

 Grill arbejder 2                    381     762   

 Painting 1                 3 857   3 857   

 Fliselægning gulv 1                 5 339   5 339   

 Vægge 1                    915     915   

 Diverse 1                      76       76   

 I ALT:   15 000   
 



 

distribute 1 300 
 

 

Projektidentifikator:              TOF 21-07  

Projektansøger: Y's Men's Club of Nagpur Orange City 

Co-Partners: YMCA Central India Region (godkendelse modtaget) 

Projektnavn: Y Hunger Crusade 

Projektsted: Nagpur City, Indien 

Tidligere TOF-ansøgning: Nej 

Hurtigt overblik: TOF-midler bliver anmodet om at leje en varevogn og betale en 
projektleder til at koordinere distributionen af mad til den fattigste 
befolkning i og omkring Nagpur City. 

Projektets baggrund: I Nagpur bor cirka 40 % af befolkningen i slumkvarterer. Der er 289 lovlige 
slumkvarterer og 135 ulovlige slumkvarterer. Indbyggerne er for det meste 
rickshaw-trækkere, sæsonbestemte sælgere, stuepiger og vandrende 
arbejdere, der tjener mindre end CHF 
65 om måneden, nogle gange så lidt som 
CHF 25. 

Projektaktiviteter: Y's Men Club Nagpur Orange City og YMCA Central India Region vil 
madpakker og redskaber til 1 300 slumbeboere hver uge for at give i 
det mindste en vis antydning af fødevaresikkerhed. 

Projektvarighed: 6 - 12 måneder 

Støttemodtagere: Rickshaw-udtrækkere, sæsonbestemte sælgere, stuepiger og vandrende 

arbejdere i slummen i Nagpur City 

●   Direkte: 3 500 - 5 000 

●   Indirekte: 50 – 100 

Projektets bæredygtighed: Der vil blive søgt støtte til enkeltpersoner og virksomheder sponsorer til 
at fortsætte projektet. 

Fokus SDG: 2.Zero Hunger 

Projekt Frivillige: Ja – april 2022, rådgivere; Maj 2022, KFUM personale / fagfolk 

TOF Finansiering: INR 1.110.000 / CHF 14 297 

Løn eller Building%: 0% 

Projektets budget: INR 1585000 / CHF 20 543 

Midler allerede sikret: INR 475.999 / CHF 6 156 

TOF budget i CHF: CHF 14 297 

  Vare An
tal 

Omkostning
er 

I alt  

 site leje gebyrer 1 2 317    2 317  

 El 1 154      154  

 Vand og vedligeholdelse 1 309      309  

 Købmand 1 5 562    5 562  

 LP G 1 464      464  

 Grøntsager 1 772      772  

 Ikke-veg poster 1 1 158    1 158  

 Catering ( 2 kokke og 

rengøringspersonale) 

1               1 544    1 544  

 Pakning 1 772      772  

 Biludlejning 1 1 245   1 245  

 I ALT:   14 297  
 



 

 

 

Projektidentifikator:              TOF 21-08  

Projektansøger: YMCA Santiago 

Co-Partners: Y's Men's Clubs of Santiago 

Projektnavn: Seed capital og Work Insertion - en støtte til kvinder og unge under 
pandemien 

Projektsted: Santiago, Chile 

Tidligere TOF-ansøgning: Ja – 2018, vellykket gennemført 

Hurtigt overblik: Der anmodes om TOF-midler til at uddanne unge og kvinder i, 
hvordan man udvikler og driver små hjemmebaserede virksomheder, 
hvilket giver noget økonomisk startkapital/incitament til fem 
topprojektideer under pandemien og generelt øge deres 
beskæftigelsesegnethed. 

Projektets baggrund: YMCA Santiago har drevet programmer i de fattige samfund i 
Cerro Navia og San Joaquin i Santiago i mere end 30 år. COVID- 
19-pandemien har øget den økonomiske skrøbelighed i disse allerede 
marginaliserede områder med øget arbejdsløshed, reduceret arbejdstid og 
pålagte lockdowns osv. 

Projektaktiviteter: Identifikation af 30 unge og 50 kvinder til at uddanne via primært online 
metoder i, hvordan man sparer og administrere økonomi med succes, at 
skabe og følge udviklingen af en forretningsplan (fokus på madlavnings- 
og bageinitiativer) og hvordan man søger private og offentlige midler. 
Fem topprojektplaner vil blive udvalgt gennem en specialkomité for 
KFUM til at modtage startkapital. 

Projektets varighed: 6-12 måneder 

Støttemodtagere: 50 kvinder i alderen 20 – 70 år, 30 unge i alderen 16 – 30 år 

●   Direkte: 50 – 100 

●   Indirekte: 3 500 – 5 000 

Projektets 
bæredygtighed: 

De fem små virksomheder godkendt til finansiering vil blive overvåget af 
YMCA og Y´s Men klubben. Succesfulde projekter vil blive replikeret i de 
kommende år, hvor de oprindelige tilskudsmodtagere donerer en procentdel 
af deres overskud til at støtte nye virksomheder og fungerer som vejledere 
og mentorer. Målet er at skabe et mikro-entreprenør-netværk af nyttige 
kontakter til at yde forretningsstøtte til samfundet. Disse projekter og deres 
deltagere vil være under paraplyen af Santiago YMCA Community Centrene 
og deres personale. 

Fokus SDG: 2. Ingen fattigdom 

Projekt Frivillige: Ja – september 2021, socialrådgiver og/eller revisor 

TOF Finansiering: CHF 14 947 

Løn eller bygning %: 0% 

Samlet projektbudget: CHF 23 332 

Midler allerede sikret: CHF 8 385 

TOF Budget i CHF: CHF 14 947 

  Vare An
tal 

Omkostning
er  

I alt   

 Menneskelige ressourcer 6 870 5 220   

 Materialer og forsyninger 1 3 666 3 666   

 Udstyr 8 451 3 608   

 Professionel video 1 518    518   

 Startkapital 5 387 1 935   

 I alt:   14 947   
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