FRA AT VÆRE NUL OG NIKS ER JEG NU EN FORSØRGER
"Jeg kan se, at min 60-årige mor har fået fred med sig selv nu. Hun behøver ikke at tænke på, hvad vi
skal spise i dag eller i morgen, for hun ved, at hendes søn er i stand til at forsørge familien", siger
Zakaria Seidu, en ung iværksætter i Demong i Saboba-distriktet i det nordlige Ghana.
I Seidus samfund er det ikke almindeligt at finde en 25-årig ung mand, der bærer ansvaret for
familien. Mange af hans jævnaldrene er arbejdsløse på grund af mangel på uddannelse og
beskæftigelsesmuligheder.
Indtil Seidu deltog i november 2020 i iværksætter bootcamp-træningen, der blev organiseret af YEFLGhana som en del af Empowerment for Life (E4L)-programmet, havde han hverken bløde eller hårde
færdigheder, der kunne hjælpe ham med at tjene noget. En situation, som Seidu beskriver som
"nedslående", især i hans tilfælde, hvor hans gamle enke-mor måtte kæmpe for at forsørge ham og
hans søskende.
En måned efter uddannelsen gennemsøgte Seidu sit netværk og fandt frem til en sygeplejeven, som
lånte ham nogle penge til at starte en virksomhed med overførsel af mobile penge. Dermed sparede
han sit overskud i tre måneder og kan nu realisere en gennemsnitlig fortjeneste på 50 dollars om
måneden.
Seidu investerede en del af sin opsparing i at begynde at sælge benzin, da han bemærkede, at folk i
hans lokalsamfund måtte tage til Yendi for at købe denne vare, hver gang de havde brug for den. Han
tjener nu 58 dollars på begge forretninger.
"Jeg vidste ikke, at det var muligt at starte en forretning, selv om jeg ikke har penge. Det fik jeg at vide
under bootcamp-træningen. Jeg anvendte den viden, jeg lærte på uddannelsen, og det virkede for
mig", siger Seidu, mens han deler ud af sine erfaringer. "Jeg var ingen i dette samfund, ikke engang i
min familie, men på grund af mine forretninger er jeg blevet populær og er også blevet forsørger i min
familie."
Bootcamp-iværksættermodellen er en ikke-finansieret model, der giver unge mennesker mulighed for
at tilegne sig iværksætterfærdigheder med vægt på at udnytte deres midler til at starte lokale
virksomheder.

