Mount Kilimanjaro Porters Society Factsheet
Wie zijn wij?
Wij zijn een niet-gouvernementele organisatie, geregistreerd onder de naam
Mount Kilimanjaro Porters Society op 30 september 2005 met certificaat nr.
13296 in Tanzania. De organisatie functioneert als een 'schild' voor de dragers
die geregistreerd zijn met als doel de leef- en werkomstandigheden van de
porters te verbeteren.

www.kilimanjaro-porters.org
Waarom ondersteunen wij de dragers?
Een groot percentage van de dragers zijn mensen met een klein inkomen die ofwel semi-analfabeet of ongeletterd zijn, de MKPS
zorgt ervoor dat deze dragers worden begeleid en zorgt voor andere aspecten zoals gezondheid en onderwijs.

Hoe ondersteunen we we dragers?
Met hulp van Zara Charity zorgt de MKPS ervoor dat porters op verschillende vlakken geholpen worden:
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Financieel Beheer
Met het inkomen dat ze
verdienen zullen de
meeste porters in
moeilijke tijden
problemen ondervinden
om voor hun gezin te
zorgen en het te
onderhouden. MKPS
organiseert van tijd tot
tijd financiële
managementklassen
voor porters en zorgt er
ook voor dat alle banken
bankrekeningen
herbergen voor onze
porters zodat ze kunnen
sparen en waar hun loon
kan gestort worden. Zo
kunnen ze voldoende
sparen om tijdens het
laagseizoen niet in de
problemen te komen.

Mount Kilimanjaro Porters Society Projecten
Car Wash: omdat MKPS niet volledig afhankelijk wil zijn van giften genereert MKPS zelf inkomsten via het uitbaten van een car
wash.
Boomkwekerij: MKPS heeft een boomkwekerij in Pasua, waar we bomen kweken en aanleveren in verschillende gebieden, alsook
op priesterscholen in de omgeving.
Clean Up: elk jaar organiseert MKPS een klim waarbij porters, sponsors, partners en de lokale bevolking betrokken zijn, waarbij we
allemaal klimmen met als doel afval en andere ongewenste materialen in te zamelen en van de berg te halen.

