PROJEKTOJ DE KELKAJ FAMILIOJ KAJ GEJUNULOJ
I.

Propono al Solidareca Bonvolo por Ekstarigi Komerceton

Nomo de petanto :
Alphonse
_______________________________________________________________

IDUMBA

Nomo laux SBV nommetodo :
Alphonse de_Bernadette
__________________________
Dato de peto:
11a de Novembro 2017
______________________________________________________________
Sumo bezonata ideale:
$12635
________________________________________________________
Pli malgranda helpo petata se la ideala ne eblas :
$10000
___________________________________
Kiajn ajxojn aux servojn vi vendos?:
La kokajxo

________________________________________________________________________
Kiel vi alogos acxetantojn?_ :
Por alogi la klientojn, miaj kokoj estos bonkvalitaj cxar atingos 2,5kg gxis 3kgs. Ankaù cxiam
alparolos al la proprantoj de restoracioj kaj aliaj servoj kiuj bezonas nutrajxoj(hoteloj ktp)
________________________________________________________
Kiom da homoj acxetos de vi po monate?
Mi supozas, ke vendonte al la hoteloj, ni povas vendi al tri hotelojn kaj al 150 individuoj.
_____________________________________________
Kiom ofte?
Pokoko, mi vendos kontraù $7
Kiom ili pagos?
Cxe la hotelo, oni acxetas 100 kokojn x $7 700$. Do tri hotelo acxetos pagos 2100$
__________________________________________________________________
Kiom vi devas elspezi monate por komerci?(Listigu CXIUJN kostojn lauxnome)
La listo estas sube
____________________________________________________________________________
De kie, krom SBV, vi ricevos kromajn rimedojn por investi? (Kiom?):

Nenie nur SBV
_________________________
Kiom da tempo vi investos en la komerco?:
Dum dek jaroj. Cxar mi luis la terenon dum dek jaroj
____________________________________________
Cxu iu helpos vin?
Jes
Kiu?
Mia edzino, la infanoj sed ankaù aliaj gejunuloj kiuj pretos lerni de mia projekto_Sed estas du aliaj
personoj(dungitoj) kiuj ricevos salajron.
________________
Dum kiom da tempo?
Dum la tuta periodo de mia agado.
Kio motivos tiun helpon?_
Salajro por la dungitoj kaj por la gejunuloj, ili profitos la scion. Cxar cxikaze ili lernos de mi kiel
bredi kokojn. Dum miaj infanoj estos motivita cxar scias, ke per tiu laboro ; mi pagos por ili la
lernejajn kotizojn kaj ili ne malsatos se ni vigle laboras.
________________________

Gravaj datoj (kaj kio okazis/os) :
Jam mi trovis bredejo(terenon por lui) jam mi havas dungitoj, mi jam priinformigxis en novembro
2017 pri la acxetado de kokidoj kaj la acxetprezo, mi esploras lokojn por vendi(hoteloj), sed por
okazigi la projekton, mi pretas kiam SBV havigas al mi la financon. Sed je la komenco de julio
2018 estus bonege
__________________________________________________
___________________________________________________________________________
Aliaj fontoj esploritaj aux uzitaj por solvi la problemon :
Mi
esploris
subtenon
al
Penny,
FINCA
________________________________

banko

en

Kongolando

Sumo jam ricevata de SBV cxi jare:
Nenion
_______________________________________________
Pensanta pri via planita komerco:
Fortoj :
Mia intelekta kapabloj, sperto pri la porko
_________________________________________

bredado

kaj

iom

da

Malfortoj:
Manko je bredejo kaj monkapitalo por starigi mian komercan planon.
_____________________________________________________________________

kokoj,

Eblecoj :
______________________________________________________________________
Dangxeroj :
Epidemio_kaj naturaj katastrofoj
___________________________________________________________________
Cxu vi havas pli por diri?
La starigo de tiu cxi projekto helpus min financa memstarigxi kaj gajni mian dignecon.
___________________________________________________________________________
Cxu vi komprenas ke SBV ricevas pli da petojn ol gxi povas plenumi?
Jes, mi scias ke SBV ricevas multajn petojn

Subskribita
__________________________________________________________________
Budgetado de la projekto

N°
1

Destino
Luo de tereno dum dek jaroj

Kosto
2500

2

Konstruo de kokejo

2787

3
4

Acxeto de kokidoj
Necesajxoj

2700
1984

5

Mangxajxo

2850

Sume$

Observado
Ni luos la terenon cxe iu
amiko kontraù tiu mono.
La tereno situas en la
kvartalo
NDONSHO,
Komunumo de Karisimbri
20m x15m
La iloj bezontaj : nailoj,
lignajxoj, ladoj, pordo,
cemento, kribilo, lignero,
trancxilo, sxtonero, ligno
ktp
1500 kokidoj
Temas mangxilo, akvujo,
trikejo,
Maizero,
sojero,
bovosero

Mi acxetis 1500 kokidojn. Supozas ke, 5% je idoj mortos. Do ni kreskigas 1425
Post tri monatoj je kreskado, ni vendos 1425. Pokoko $7 x 1425 Kokoj estas $9975
De tiu mono minus $2850 por la mangxajxo, $300 kuracilojn/medikamentoj, 200$ impostoj, $2700 novaj
kokidoj, $900 por la laboristoj dum tri monatoj, $1200 repago de la monprunto(okazas cxiu trimonate
post)
Familia sxparado : $1825 monate. Tiucxi mono celas la alfabetigon de la IDUMBAJ infanoj kaj la vivtenado.

Indas mencii, ke cxiu tri monate post, Alphonse IDUMBA repagos $1200 al SBV. Do pojare, Alphonse
IDUMBA repagos 3600$. Por repagis complete sian sxuldon, li bezonas tri jaroj kaj duono.

II.

Propono al Solidareca Bonvolo por Ekstarigi Komerceton

Nomo de petanto :
Etienne KATCHELEWA KANDOLO
________________________________________________________________
Nomo laux SBV nommetodo :
Etienne
De Marceline
Dato de peto:
30a de majo 2018
_______________________________________________________________
Sumo bezonata ideale:
$7100
________________________________________________________
Pli malgranda helpo petata se la ideala ne eblas :
$4700
___________________________________
Kiajn ajxojn aux servojn vi vendos?:
La cementajn blokojn
_________________________________________
________________________________________________________________________
Kiel vi alogos acxetantojn?:
Per la kvalito de la cementa briko kiujn mi fabrikos kaj kontaktos privatulojn kiujn konstruas iliajn
domojn. Ankaù esploros la vojon de ingxenieroj pri konstruado
_________________________________________________________
Kiom da homoj acxetos de vi po monate?
Dependas sed monate dek kvin personoj gxis dudek personoj
_____________________________________________
Kiom ofte?
Dek personoj
____________________________________________________________________
Kiom ili pagos?
Unu cementa briko kostos $1
____________________________________________________________

Kiom vi devas elspezi monate por komerci? (Listigu CXIUJN kostojn lauxnome)
- Cemento 200 sakoj : 3200
- Akvo: 200
- Kamiono je sablero(9 kamionoj)
- Kamiono je sablo(9kamionoj)
- Manlaboro: 1000$
- Lukosto por la brika fabriko: 150$
- Fosilo : dek fosiloj 50$
- Transporto je materialo
________________________________________________________________________

De kie, krom SBV, vi ricevos kromajn rimedojn por investi? (Kiom?)
Nenie
_________________________
Kiom da tempo vi investos en la komerco?
Kvin jaroj
____________________________________________
Cxu iu helpos vin?
Jes,
Kiu?
Dek dungitoj
_________________
Dum kiom da tempo?
Dum kvin jaroj kaj pli
Kio motivos tiun helpon?
La salajro
_________________________

Gravaj datoj (kaj kio okazis/os)
Mi jam trovis dungitojn. Kaj post ekfabrikos la brikojn kiam SBV havigus al mi la monfinacon.
__________________________________________________
___________________________________________________________________________
Aliaj fontoj esploritaj aux uzitaj por solvi la problemon :
Ne estas aliaj
________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Sumo jam ricevata de SBV cxi jare :

400$
_______________________________________________
Pensanta pri via planita komerco:
Fortoj :
Mi havas managxada kapacito, miaj dungitoj estas sinceraj kaj laboremaj
_________________________________________________
Malfortoj
Manko je monkapitalo
_____________________________________________________________________
Eblecoj :
Klientoj multas cxar Goma estas konstruanta urbo
______________________________________________________________________
Dangxeroj :
Natura katastrofo, sxangxo je klimato
____________________________________________________________________
Cxu vi havas pli por diri?
Per tiu projekto, mi povas solvi iomete pri la familiajn bezonojn ankaù la familiajn bezonojn de
miaj dungitoj. Do la bazaj bezonoj ricevos solvon.
_________________________________________________________

____________________________________________________________________________
Cxu vi komprenas ke SBV ricevas pli da petojn ol gxi povas plenumi ?:
Jes, mi scias
___________________
Subskribita
Etienne KATCHELEWA KANDOLO
__________________________________________________________________
Enspezoj:
Ni fabrikas 8000 cementajn blokoj dum du monatoj kaj cxiujn vendas kontraù 1$ pobriko kiu egalas al
8000$
Elepzoj: 6100$
-

Acxeto de sakoj je cemento : 3200$
Salajro por la dungitoj : 1000$
Acxeto je akvo : 200$
18 kamionoj je sablo : 1800$

Prifitoj: 1900$ dum du monatoj.
Ni repagas 600$ dum du monatoj. Do jare ni repagas 3600$
Dum du jaroj Etienne repagas la monprunton de SBV
La familio Etienne/Marceline gajnas cxiu dumonate : 1300$

III.

Propono al Solidareca Bonvolo por Ekstarigi Komerceton

Nomo de petanto :
Familio ERICK Baeni
______________________________________________________________
Nomo laux SBV nommetodo :
Erick lernanto de Rutoboko
__________________________
Dato de peto :
la 2 Jiun 2018
____________________________________________________________
Sumo bezonata ideale
2000 dollars
______________________________________________________
Pli malgranda helpo petata se la ideala ne eblas :
1500 dollars
_________________________________
Kiajn ajxojn aux servojn vi vendos?
Eluzitajn_vestajxojn kaj mangxajojn
________________________________________________________________________
Kiel vi alogos acxetantojn?
Mi alogos ilin per la kvalito de la negocajxoj ankaux per la kvalito de miaj varoj
________________________________________________________
Kiom da homoj acxetos de vi po monate?
Cxirkaux tri dek
___________________________________________
Kiom ofte?
cxirkaux dekkvin
_____________________________________________________________________

Kiom ili pagos?
Kvindek dolaroj tage
________________________________________________________________
Kiom vi devas elspezi monate por komerci? (Listigu CXIUJN kostojn lauxnome)
-

Eluzitaj vestajxoj: 1000$
Mangxajxo: 500$
Transporto, lukosto ktp 500$
Ni esperas gajni cxiutage repagi la sxuldon pomonate 84$. Do necesas 23 monatoj por
pagi la monpunton de SBV
Dum la enspezoj helpos por nitri la familion kaj helpi por la lernejajn kotizojn(ebligi la
alfabetigon de aliaj gefratoj kiuj ne studas pro manko de rimedoj).

____________________________________________________________________________
De kie, krom SBV, vi ricevos kromajn rimedojn por investi?: (Kiom?)
Nenien
______________________
Kiom da tempo vi investos en la komerco?:
Temas pri dumviva komerco
_________________________________________
Cxu iu helpos vin? :
Jes
Kiu?:
Familiaj membroj
Dum kiom da tempo?
Dumviva
Kio motivos tiun helpon?
La stabileco de la familio estas la sola motivo
______________________
Gravaj datoj (kaj kio okazis/os):
Ni planis komenci je la 10a de junio 2018a
___________________________________________________________________________
Aliaj fontoj esploritaj aux uzitaj por solvi la problemon :
Gxis nun ne estas aliaj fontoj
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Sumo jam ricevata de SBV cxi jare :

Nenion
_____________________________________________
Pensanta pri via planita komerco:
Fortoj :
La sperto, la grandeco de la familio kaj la emo por cxiuj klopodi por eliri la malricxacon
_____________________________________________________________________
Malfortoj :
Manko je rimedoj
__________________________________________________
Eblecoj :
La vendo de nutrajxo cxiam havas klientojn. Ankaù la vendo de vestajxo en vilagxo estas enspeza
komerco cxar vilagxanoj ne povas facile movigxi al la urbo por acxetumi. Do kiam ni kunportos
varojn al ili, acxetos. Kaj la transporto de nutrajxo de la vilagxo gxis la urbo ege helpos.
______________________________________________________________________
Dangxeroj :
La malbona stato de stratoj de vilagxoj gxis la urbo povas okazigi la putrigon de la nutrajxo
____________________________________________________________________
Cxu vi havas pli por diri?
Jes, la familio nia travivas tre malfacila situacio. Unue gxi estas granda kaj la fakto, ke la gepatroj
ne havas laboron malhelpas por ke, la infanoj kiuj ili naskis vizitu la lernejon. Nun unu vizitas la
lernejon. La aliaj ne vizitas la lernojon ; tio cxagrenas ciujn ; sed kion fari ; ni tute ne havas aliajn
rimedojn krom sercxi kiel eltiri la familion ene de tiu kaoso ; ni strebadas dise sercxante rimedojn
bedauxrinde ne trovas ilin tial ni petas vian helpon cxar estas ideoj kiuj devas esti farita por solvi
tiun problemon ; nia familio estas tiel granda ; gxi konsistas el gepatroj kaj naux infanoj kies kvar
inoj kaj kvin uloj ; ili estas du jaragxa gxis dudek jaragxa.
_________________________________________________________

____________________________________________________________________________
Cxu vi komprenas ke SBV ricevas pli da petojn ol gxi povas plenumi ?:
Jes
___________________
Subskribita
Erick BAENI TUMAINI por sia familio
__________________________________________________________________

IV.

Propono al Solidareca Bonvolo por Ekstarigi Komerceton

Nomo de petanto :

Yanick AWAZI MUBEZWA
________________________________________________________________
Nomo laux SBV nommetodo :
Gepatroj de BIBI
_________________________de___________________________
Dato de peto:
6a Junio 2018
______________________________________________________________
Sumo bezonata ideale:
$29990
_____________________________________________________
Pli malgranda helpo petata se la ideala ne eblas :
$2000
___________________________________
Kiajn ajxojn aux servojn vi vendos?
Virtuala monsendo, vendo de megabajtoj kaj kreditojn por la telefonoj
__________________________________________
________________________________________________________________________
Kiel vi alogos acxetantojn?
La klientoj venas ili mem cxar teas pri rapida vojo ricevi kaj sendi sian monon ne irante al la
banko. Kaj cxiuhore.
_________________________________________________________
Kiom da homoj acxetos de vi po monate?
Vere dependas de la bezonoj. Certas, ke la bezonoj estas grandaj.
___________________________________________
Kiom ofte?
Cxiutage kaj cxiumomente
_________________________________________________
Kiom ili pagos?
Po monsendo de $100, mi gajnas 0, 6$ dum monricevo aù sendo de $1000, mi gajnas 4$
Pri la vendo de kreditkartoj, karto de $100 gajnigas 4$
__________________________________________________________________
Kiom vi devas elspezi monate por komerci? (Listigu CXIUJN kostojn lauxnome)
Tie cxi mi preferas sendi la cxiujn klarigoj pri la bugxeto

Bugxeto
Acxeto de portebla dometo kiel oficejo: 314$

Acxeto de posxtelefono : du posxtelefonetoj : 100$
Acxeto de segxo: 10$
Acxeto de tirkesto: 30$
Provizi sian virtualan bankan konton: 2000$
Acxeti megabajtojn: 250GB kontraù 250$
Kreditkartoj de Airtelmonye kaj Vodacom: 300$
Entute: $2990
Enspezoj:
Tiu cxi aktiveco la paro gajnos cxiutage 6$ el la monsendo kaj monricevo.

Pri la vendo de megabajtoj, cxiutage gajnos $2,2
Pri la vendo de kreditokartoj, venos cxiutage 1,1$.
Entute potage la entrepreneto gajnos $10,3.
$10,3 tage x 30 tagoj je laboro monate faros 303$
De tiu $303, la entrepreneto pagos :
Impostojn : $40.
Saldo : $263
Tiucxi monsumo($264) helpos la familion Yanick/Aziza la gepatroj de BIBI.
La lukosto kontraù : 80$
Elektro : 10$
Akvo : 6$

De kie, krom SBV, vi ricevos kromajn rimedojn por investi? (Kiom?)
Nenie
________________________
Kiom da tempo vi investos en la komerco?
Mia plena tempo
____________________________________________
Cxu iu helpos vin?
Neniu, mi mem laboros.

Kiu?
Dum kiom da tempo?

__________________________________Kio motivos tiun
helpon?_________________________

Gravaj datoj (kaj kio okazis/os):
De la havigo de la kapitalo
___________________________________________________________________________
Aliaj fontoj esploritaj aux uzitaj por solvi la problemon :
Cxiam esploris aliajn fontojn sed vane
___________________________________________________________________________
Sumo jam ricevata de SBV cxi jare
Jes mia malpli agxa fratino Olive ricevas la subtenon de SBV $500 por siaj studadoj
_______________________________________________
Pensanta pri via planita komerco:
Fortoj
Mi estas laborema
_______________________________________________________________________
Malfortoj :
Manko je rimedoj kaj koleremo
_____________________________________________________________
Eblecoj
Mi povas gajni mian financan memstarigxo kaj savi la bezonojn de mia familio
_____________________________________________________________________
Dangxeroj :
Tiu cxi komerceto ne havas multa da dangxero krom malbonsxance la sxtelado. Aù eraro kiam
mi monsendas aù vendas la kreditojn
____________________________________________________________________
Cxu vi havas pli por diri?
Jes
La Virtuala monsendo/ricevo kaj Vendo de megabajtoj/kreditkartoj de Airtel kaj Vodacom estas enspeza
laboro nun en Kongolando. Homoj kiuj vivas en la vilagxoj kie ne estas bankoj povas ricevi kaj sendi
monon al la familianoj per la virtuala sendilo.
Pro la banka depreno kaj bankroto de bankoj en Kongolando, la virtuala banko per telefonoj pli kaj pli
farigxas enspeza laboro por multaj gejunuloj kaj homoj kiuj mankas laboron.

La plej granda avantagxo cxi tiu enspeza laboro estas, ke gxi ne havas riskojn je monperdo. Cxar la
monkapitalo restadas en la mano de la entreprenisto. Por gajni en tiu aktiveco, la junularo kiu havas
virtualajn bankojn(monsendo per telefono) vendas samtempe megabajtojn por la Interreto, kreditajn
kartojn de la kompanio Airtel kaj Vodacom. Ili samtempe sxangxas la monon ekzemple Konga franko al
dolaroj reciproke ktp.
Do la sistemo tie cxi nomigxas monsendo kaj monricevo per Airtelmoney kaj Mp-sa. Por ebligi tiun laboron,
la entreprenito devas fari kontrakton kun la Kompanio AirtelMoney kaj Vodaco(Mp-sa). La plejgrava parto
de la kontrakto konsistas en la acxeto kaj registrigo de la speciala telefonkarto cxe la Vodacom(Mp-sa kaj
Airtel Money).
Por gajni sian financan sendependigxo, la familio Awazi MUBEZWA/ Gisèle AZIZA la gepatroj de BIBI,
kredas je tiu virtuala monsendo kaj monricevo kunigita al la vendo de megabajtoj, kreditkartojn ktp.
La celoj de tiu laboro helpus al la familio :
Gajni monatan enspezon por vivteni la familion
Pagi sian lukoston
_________________________________________________________
Cxu vi komprenas ke SBV ricevas pli da petojn ol gxi povas plenumi ?:
Jes, mi scias.

Subskribita
Yanick AWAZI MUBEZWA et AZIZA
__________________________________________________________________

V.

Propono por Monhelpo de Solidareca Bonvolo

Nomo de petanto :
Aziza, Merveille kaj Joelle
___________________________________________________________
Nomo laux SBV nommetodo
Junulinoj de RUTOBOKO
Joelle, Merveille kaj Aziza
_________________________de______________________
Dato de peto:
18a de marto 2018
_______________________________________________________________

Sumo bezonata ideale:
$785,5
________________________________________________________
Pli malgranda helpo petata se la ideala ne eblas :
$600
___________________________________
Celo de la peto :
- FERIKOLONIO por la disvastigo de Esperanto
-

Montri al la infanoj ke, ili ne devas kunvivi en la konfliktoj

-

Vekigxi el infanoj ilian potencialojn aù scikapablojn kaj tio nur povas okazi dum la ferioj kiam ili ne
zorgas pri la lernejaj aferoj.

-

Instrui al ili la neùtralan lingvon Esperanto kaj gxia graveco por la amikeco inter la homoj.

___________________________________________________________________________
Gravaj datoj (kaj kio okazis/os) :
9a de Julio gxis la 9a de Aùgusto 2018
Disdoni invitilojn en diversaj familioj de la urbo Goma por ke, ili venigu la infanojn en nia feriejo.
Ludi kun la infanoj, paroligi ili por permesi al la infanoj vekigi ilian scio kapablon kaj talenton kaj korekti
iliajn erarojn pri iuj vivfakoj.
___________________________________________________________________________
Aliaj fontoj esploritaj aux uzitaj por solvi la problemon :
Individuaj kotizoj de la iniciatantoj

Sumo jam ricevata de SBV cxi jare :
Jes, ni ricevis monhelpon de SBV/Alphonse WASEKA/ Penny VOS por niaj stuadadoj.
_______________________________________________

Cxu vi komprenas ke SBV ricevas pli da petojn ol gxi povas plenumi ?:
Jes
___________________
Komentoj :
Kutime en Kongolando kaj cxefe en Goma dum la ferioj infanoj vagadas tra la urbo aù restas hejme cxar ili
mankas en ilia medioj eventoj kiuj zorgus ilin dum tiu periodo. La urbdomo kiu respondecus vere ne
interesigxas kaj neniam okazigis tian eventon. Simple kelkaj organizajxoj provas sed la fakto estas ke, nur

infanoj el ricxaj familioj partoprenas aù cxeestas la eventon. Kompreneble infanoj el malricxaj familioj
estas eksigitaj. Dum la feriaj kolonioj ege gravas por zorgi la junularon dum la ferio kaj ili povas profiti la
okazon por lerni io ajn en tiaj eventoj. Por helpi ilin unufoje cxeesti ferian eventon(Ferikolonio) la
geesperantistoj de Goma planas arangxi la eventon favore de la malricxaj infanoj. Tiucxi projekto, ni notu
estas ellaborita de junulinoj Azazi LWABOSHI, Joelle NGOY kaj Merveille BATUMIKE, triope geesperantistoj
kaj lernantinoj de la mezlernejo « Instituto Rutoboko ».
Ni planas zorgi pri 150 infanojn el diversaj kvartaloj de la Urbo Goma. Pro tio, jen la necesajxoj : Sapo,
bombonoj, kreto, pelvo, plastabotelo, ludiloj, biskvito, benjeto,
Cxiutage antaù la foriro cxiu infano devas ricevi unu bombono kaj botelo da suko. Cxiusabate la infanoj
mangxas iom da pano kaj bulajxon.
Subskribita
Aziza LWABOSHI, Joelle NGOY kaj Merveille BATUMIKE
________________________________________________________________

VI.

Propono al Solidareca Bonvolo por Ekstarigi Komerceton

Nomo de petanto :
NSIMIRE
________________________________________________________________
Nomo laux SBV nommetodo :
Familio Joelle NGOY
_________________________de___________________________
Dato de peto:
18a/Januaro 2018
_______________________________________________________________
Sumo bezonata ideale:
$750
________________________________________________________
Pli malgranda helpo petata se la ideala ne eblas :
$700
___________________________________
Kiajn ajxojn aux servojn vi vendos?:
Nutrajxo, faruno de maizo
__________________________________________
________________________________________________________________________

Kiel vi alogos acxetantojn?
En Masisi, la mangxata nutrajxo venas el Goma. Do nur la vendo suficxas. Ankaù montros, ke
la kvalito de nia faruno estas bona
_________________________________________________________
Kiom da homoj acxetos de vi po monate?:
Nekalkulebla
_____________________________________________
Kiom ofte?
Estas du gravaj tagoj por vendi la varojn en Masisi, cxiu merkrede kaj sabate
______________________________________________________________________
Kiom ili pagos?
Posako je maizo ili pagos de 100kgs, ni vendos $1,25 pokg do po sako $62,5
__________________________________________________________________
Kiom vi devas elspezi monate por komerci? (Listigu CXIUJN kostojn lauxnome)
Acxeto de 100kg de faruno = $50. En tiu kazo, ni bezonas 10 sakojn( 500)
La transporto kosto : 60$
Manlaboro de dokisto : 30$
Silktordado : 60$
La impostoj : 50$.
____________________________________________________________________________
De kie, krom SBV, vi ricevos kromajn rimedojn por investi?:
Nenie
(Kiom?) :
_________________________
Kiom da tempo vi investos en la komerco?:
Cxiumarde kaj vendredo semajne
____________________________________________
Cxu iu helpos vin?
Jes,
__________________
Kiu? Mia filino Joelle, kaj aliaj(ladokistoj)
_________________
Dum kiom da tempo?
Cxiufoje kiam mi bezonas helpon

Kio motivos tiun helpon?:

Por Joelle, sxi scias ke per tiucxi laboreto ni vivtenos. Dum pri la dokistoj, ni pagos ilian
manlaboron.
_________________________
Gravaj datoj (kaj kio okazis/os) :
Cxiumerkrede kaj cxiusabate semajne kaj post kiam ni trovas la rimedojn.
__________________________________________________
___________________________________________________________________________
Aliaj fontoj esploritaj aux uzitaj por solvi la problemon
Mi cxiam kudretas por vivteni la familion. Do suficxan mi ne havas por kovri cxiujn bezonojn kaj
havi mian monkapitalon.
___________________________________________________________________________
Sumo jam ricevata de SBV cxi jare :
Cxijare mi ricevis 100$ por la studadoj de Joelle
_______________________________________________
Pensanta pri via planita komerco:
Fortoj :
Mi estas ege laborema virino
______________________________________________________________________
Malfortoj :
Vere mi ne scias eble la manko de rimedoj
_____________________________________________________________________
Eblecoj
La eblecoj estas vendi kaj gajni ion por miaj idoj
______________________________________________________________________
Dangxeroj :
La dangxero estas sxtelado aù rabado
____________________________________________________________________
Cxu vi havas pli por diri?
Per tiucxi projekto, vere mi povas vivteni mian familion.
Ni planas acxeti farunon de maizo en Ruando por revendi en Kongolando.
En Ruando 1kg kostas 0,25$ dum la vendprezo en Masisi estas po kg 1,25$
Se ni kalkulas la acxetkosto kompare al la vendprezo , posako ni gajnos 125$. Dum ni havas 10 sakoj de
100kg. Do ni havos 1250$. De tiu 1250 minus 60$ de transporto gxis Masisi minus
30$ de
manlaboro/dokisto minus 60$ siktordado minus 120$ impostoj aù taksoj.

Ni restos kun 980$, cxiu monate ni kapablas repagi 80$ al SBV. Do dek monatoj suficxas por pagi la
pruntdonita mono.

Cxu vi komprenas ke SBV ricevas pli da petojn ol gxi povas plenumi ?:
Jes, mi scias.
Subskribita:
NSIMIRE
__________________________________________________________________
VII.

Propono al Solidareca Bonvolo por Ekstarigi Komerceton

Nomo de petanto :
Wivine kaj Yvette KABALA
________________________________________________________________
Nomo laux SBV nommetodo :
Familio WIVINE
_________________________de___________________________
Dato de peto:
12a Januaro 2018
_______________________________________________________________
Sumo bezonata ideale:
$1055
________________________________________________________
Pli malgranda helpo petata se la ideala ne eblas :
$970
___________________________________
Kiajn ajxojn aux servojn vi vendos?
Virina harara plektado
__________________________________________
________________________________________________________________________
Kiel vi alogos acxetantojn?:
La kvalito de nia laboro kaj ni interesigos la geamikojn, priparolos pri nia plektado salano
_________________________________________________________
Kiom da homoj acxetos de vi po monate?
Dek personoj aù malpli potage.
_____________________________________________

Kiom ofte?:
Cxiutage de lundo gxis sabate
______________________________________________________________________
Kiom ili pagos?
Poino(knabino) $3 sed povirino $5
__________________________________________________________________
Kiom vi devas elspezi monate por komerci? (Listigu CXIUJN kostojn lauxnome)
- Lukosto por la plektejo : $480
- Spegulego : 4 pecoj kontraù 120
- Segxoj : 4 Segxetoj kontraù 60$
- Longa segxo por la atendantoj : 80$
- Kombilo : 10$
- Hararo Purigilo : 35$
- Sinteza hararo : 200
- Harara pomade: 20$
Sume: 1005$
Neatendita eslpezoj : 50
Entute : 1055$
Enspezoj:
Wivine planas ricevi 5$ plektante knabino de 5 gxis 17 jaragxa. Dum por plekti kreskulino, sxi devas ricevi
7,5$. Potage Wivine de la mateno gxis la sesa vespere povas plekti kvar personojn. Kaj sxi gajnus 15$ tage.
Sed pro la fakto ke, ili estas du personoj, ili povas maksimume gajni 30$tage.
Monate ili gajnus 900$.
El tiu monsumo, ili deprenos :
- 100$ por la imposto
- 60$ por la lukosto
- 220$ por la materialoj (sintezaj hararoj, pomado ktp)
- 50$ Transporto
Entute 420$
Cxe la kaso resta 480$.
Per tiu enspezoj, WIVINE devas repagi al SBV 85$ monate. Do por repagi al SBV la tuta sumon de 1055$
Wivine bezonas 12monatojn.
Por pagi la kunlaborantino, sxi pagos sxin 98$(Jolie YENGA)
Wivine sxparas 287$. Tiun monon sxi uzos por la vivteno kaj povas pagi iom por la studadoj de Robert.
____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________
__
____________________________________________________________________________
__
____________________________________________________________________________
De kie, krom SBV, vi ricevos kromajn rimedojn por investi? (Kiom?) :
Nenie
_________________________
Kiom da tempo vi investos en la komerco?
Cxiutage. Por ni estas enspeza laboro kiun, ni ne povas forlasi.
____________________________________________
Cxu iu helpos vin?
Jes
Kiu?
Mia amikino Jolie YENGA
_________________
Dum kiom da tempo?
Cxiutage

Kio motivos tiun helpo
Sxi travivas la saman situacion kiel mi. Do sxi profitos la okazon por gajni iom da enspezo kaj
vivteni.
________________________
Gravaj datoj (kaj kio okazis/os):
Dum tiu cxi ferio kaj cxefe kiam la monheveblas
_________________________________________________
___________________________________________________________________________
Aliaj fontoj esploritaj aux uzitaj por solvi la problemon :
Mi esploris vojon por trovi laboron sed ne sukcesis gxis nun
________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Sumo jam ricevata de SBV cxi jare :
$900
_______________________________________________
Pensanta pri via planita komerco:

Fortoj :
Mi estas kuragxa kaj laboremaj ankaù mia amikino Jolie YENGA
_______________________________________________________________________
Malfortoj :
La malsano
_____________________________________________________________________
Eblecoj
La ebleco estas, ke per miaj enspezoj, mi povas sxpari ion kaj finfine konstrui dometon por mia
familio kie, kune ni logxos.
____________________________________________________________________
Dangxeroj :
Mi ne vidas la dangxeron en tiu laboro.
___________________________________________________________________
Cxu vi havas pli por diri?
Jes
Unue, mi volas diri, ke la projekto nomigxas « VIRINA HARARA PLEKTADO »
La ino Wivine lernis en Don BOSCO Ngangi kelkajn metiajn laborojn kaj havas sperton pri kelkaj. Temas
ekzemple pri la plektado kaj la kuirado.
Dum du jaroj, kuirinte Wivine laboris cxe iu konga ministro s-ro Vunabamndi. Dum sxia laboro, Wivine
gajnis sperton pri la kuirado cxar sxi kuiris ne nur por la familio VUNABANDI Celestin sed ankaù al cxiuj
gastoj de Celestin V.
Kiam la familio translokigxis en Kinsxaso, Wivine perdis sian laboron. Kaj sxi ne povis vivteni facile. Post
per la invito de alia konatulino, Wivine montris sian scikapablon pri plektado en virina plektejo.
Sxia rolo estis nature plekti virinojn sed ankaù uzi sintezajn materialojn por plekti virinojn kaj beligi ilin.
Kelkaj inoj en urbo Goma konas la faron kapablon de Wivine. Pro la vivcirkonstancoj Wivine perdis sian
laboron. Cxar ne povis samtempe zorgi pri sia bebo Robert kaj labori.
Kun la gefratoj Wivine travivis tre malfacilan situacion. La gefratoj strate vivis(Delapaix kaj Moise), dum
Yvette logxis cxe najbarino. Dank’al la renkontigxo kun SBV, kaj per la subteno de Penny Vos, la familio
Wivine nun povas logxi en la sama loko kaj la malpli agxa fratoj Moise kaj Delapaix denove vizitas la
lernejon. Ankaù Robert la filo de Wivine. Yvette la mapli agxa fratino ankaù studas kaj vizitas la sesan de
la mezlernejo.
Dum la helpo de Penny/SBV solvas la problemon pri la logxado kaj la edukado, la familio Wivine/Yvette
KABALA vivtenas tre malfacile.
Wivine kredas je siaj sciokapabloj pri la plektado kaj la kuirado por solvi la problemon. Pro tio, sxi ellaboris
tiun projekton por la financa memstarigxo de la familio. Cxar veras, ke SBV ne povas eterne subteni ilin.
Por atingi la celon, Wivine bezonas monkapitalon por malfermi propran ejon kie sxi nature plektos
virinojn, infanoj, junulinoj de Goma. Ankaù uzante la sintezajn materialojn.

Aliflanke WIvine devas venigi amikinon nome de Joly YENGA kiu travivas la saman situacion de WIivine.
Ambaù scipovas bonege plekti.
_________________________________________________________

____________________________________________________________________________
Cxu vi komprenas ke SBV ricevas pli da petojn ol gxi povas plenumi?:
Kompreneble, jes.
___________________
Subskribita
WIVINE kaj Yvette KABALA
__________________________________________________________________
Por SBV
Alphonse IDUMBA MUKUNGA, Sekretario de SBV

