Op 20 oktober 2022 engageren meer dan 15.000 jongeren zich om één dag te gaan werken. Het loon dat ze
die dag verdienen, 55 euro, gaat naar projecten van geëngageerde jongeren wereldwijd. Maak alvast kennis
met onze campagnepartner: Rikolto, een organisatie die samen met jongeren op zoek gaat naar hoe we
onze groeiende wereldbevolking duurzaam kunnen voeden.
Om jongeren en hun ideeën een eerlijke kans te geven, leidt Rikolto jongeren in het globale zuiden op tot
landbouwondernemers. Zij worden lokale boeren en ondernemers die met innovatieve oplossingen bijdragen aan het oplossen
van het klimaatprobleem. Rikolto bouwt samen met lokale partnerorganisaties Generation Food Incubators in steden over de
hele wereld. Jongeren die dromen van een eigen voedingsonderneming of die al een kleine onderneming aan het uitbouwen
zijn, worden samengebracht met experts en succesvolle bedrijven en ondernemers. Zij creëren een stimulerende omgeving
om sociale vaardigheden te ontwikkelen (leiderschap, samenwerking,…), begeleiden hen inhoudelijk en ook bij het uitbouwen
van een succesvolle onderneming. De eerste incubator ging door in Leuven en was een enorm succes. Op die manier zorgen
de food incubators ervoor dat jongeren een vast inkomen hebben en met hun duurzame ondernemingen kunnen bijdragen in
de strijd tegen de klimaatsverandering. Vandaag is dit idee al realiteit in 30 steden verspreid over alle werelddelen.
Evenveel jongens als meisjes worden in het programma betrokken om zo ook op vlak van gendergelijkheid een impact te
maken.

YOUCA wil het verschil maken door 3 incubators te ondersteunen: in Ouagadougou (Burkina Faso), Mbale (Oeganda) en Quito
(Ecuador). Jonge ondernemers krijgen nieuwe kansen via volgende activiteiten:
Een tweedaagse hackaton waarin nieuwe ideeën worden geuit, besproken en verder ontwikkeld. Tijdens een hackaton is
het de bedoeling dat de deelnemers zo snel mogelijk van een idee naar een werkend concept evolueren.
Een trainingsprogramma van zes maanden met bedrijfsbezoeken, masterclasses door experts en lessen in business
management.
Een jaar incubatie waarbij Rikolto hen steunt om klanten te vinden, ervaringscoaches hen de nodige vaardigheden leren
en de 15 beste businessplannen funding krijgen.

