Informatie
Via welke organisatie, tijdschrift of
persoon heeft u van de T-Week gehoord?

…………………………………………………………………………………………………

Dit inschrijvingsformulier graag voor 1 juni
2006 retourneren.

Datum:…………………………………………………………………………………

Andere cursussen
Andere organisaties die zich bezig houden met
het organiseren van praktische cursussen zijn:
• Stichting Agromisa / Instituut voor Toegepaste Voorlichtingskunde in Wageningen
Cursus: A-week; Participatie in lokale
ontwikkeling
Internet: www.agromisa.org
E-mail: agromisa@agromisa.org
Tel: 0317-412217
• Autotechniek voor ontwikkelingswerkers;
Autotechniekweek te Spa, België
Contact: Ronnie Jongert
Tel: 020-6700554
of Jaap Dominicus, Artsen zonder Grenzen
Tel: 020-5208792
Internet: www.autosleutelcursus.nl

Handtekening:………………………………………………………………

Voor het "T-week smoelenboek" verzoeken we u
vriendelijk een pasfoto, voorzien van uw naam,
mee te sturen.
Dit formulier opsturen naar:

Werkgroep OntwikkelingsTechnieken
Universiteit Twente
Postbus 217
7500 AE Enschede

Voor meer informatie kunt u ons bellen,
e-mailen, of ons op internet bezoeken:
Tel:
053-4893191
Bgg:
053-4892845
E-mail: wot@tdg.utwente.nl
Internet: www.wot.utwente.nl

Werkgroep OntwikkelingsTechnieken
Universiteit Twente
Postbus 217
7500 AE Enschede
Tel:
E-mail:
Internet:
Bankrekening

053-4893191
wot@tdg.utwente.nl
www.wot.utwente.nl/tweek
59.20.69.737

De Werkgroep OntwikkelingsTechnieken (WOT)
is een vrijwilligersorganisatie gevestigd aan de
Universiteit Twente die zich actief inzet voor sociaal economisch zwakkere bevolkingsgroepen in
ontwikkelingslanden. Hiertoe verleent de WOT op
aanvraag advies over kleinschalige toepassingen
van duurzame energie (zon, wind, waterkracht
etc.).

Technische cursusweek voor
ontwikkelingswerkers
2 t/m 8 juli 2006

De organisatie
De T-week is een technische cursusweek
voor (toekomstige) ontwikkelingswerkers. De
week wordt georganiseerd door de Werkgroep OntwikkelingsTechnieken (WOT), in
samenwerking met regionale opleidingsinstituten.
Doel van de T-week
De T-week is bedoeld voor mensen zonder
technische achtergrond die op termijn worden
uitgezonden naar een ontwikkelingsland. Het
doel van de cursus is om de technische vaardigheid van ontwikkelingswerkers te vergroten. Cursisten maken intensief kennis met een
aantal elementaire technieken gericht op de
praktijk in ontwikkelingslanden. Deelnemers
leren eenvoudige technische problemen zelf
te verhelpen. De ervaring leert dat de cursisten hierdoor ook eerder aan ingewikkelder
klussen durven te beginnen.
Dagprogramma
De praktijklessen worden gegeven door gekwalificeerde en gemotiveerde docenten uit
het middelbaar beroepsonderwijs. Er wordt
gebruik gemaakt van volledig ingerichte praktijklokalen.
De volgende technieken komen aan de orde:
• Elektrotechniek
• Houtbewerking
• Metaalbewerking
• Metselen
• Motorvoertuigentechniek
• Watervoorziening

Avondprogramma
Tijdens het avondprogramma worden een aantal
lezingen verzorgd over relevante onderwerpen.
Verder is uit voorgaande jaren gebleken dat de
deelnemers veel kunnen leren van elkaars ervaringen in ontwikkelingslanden.
Zaterdagprogramma
Op zaterdag wordt het geleerde toegepast op het
WOT demonstratieterrein. Op deze dag is het
mogelijk om een put te slaan, een zonnecollector
te bouwen of een touwpomp te maken.
Kosten
285,-. Voor menDe cursuskosten bedragen
sen die kunnen aantonen dat zij student of werkzoekend zijn bedragen de cursuskosten
190,-. Bij de cursuskosten is de uitgebreide
cursusmap met daarin het lesmateriaal inbegrepen. De maaltijden worden door de vrijwilligers
van de WOT verzorgd. De kosten van de maaltijden zijn inbegrepen in het cursusgeld. Tijdens
de T-week kunt u gratis kamperen op het demonstratieterrein van de WOT.
Inschrijving
Het maximaal aantal deelnemers bedraagt 30.
Inschrijving voor de cursus vindt plaats op basis
van volgorde van aanmelding. Rekening wordt
gehouden met degene die op korte termijn worden uitgezonden.
U hoort tijdig of er plaats voor u is. Na betaling
van de cursuskosten krijgt u de syllabus toegestuurd.

T-week inschrijfformulier
Persoonlijke gegevens:
Voornaam:………………………………………………………………………
Achternaam:…………………………………………………………………
Adres:………………………………………………………………………………
Postcode:………………………………………………………………………
Plaats:……………………………………………………………………………
Telefoon:………………………………………………………………………
E-mail:……………………………………………………………………………
Huidige functie/taak:………………………………………
Opleiding:……………………………………………………………………
Uitzending:
Via welke organisatie wordt u uitgezonden?
…………………………………………………………………………………………………
Wanneer wordt u uitgezonden?
…………………………………………………………………………………………………
Naar welk land?
…………………………………………………………………………………………………
Welke functie/taak krijgt u?
…………………………………………………………………………………………………
Indien eerder uitgezonden:

Annulering
Voor 1 mei annuleren is kosteloos. Bij annulering
na 1 mei dienen tenminste de gemaakte kosten
van 35 Euro te worden voldaan. Bij annulering na
15 juni bedragen de annuleringskosten 100 Euro.

Land:……………………………………………………………………………………
Functie:……………………………………………………………………………
Periode:……………………………………………………………………………

