Nieuwe start voor Romafamilie
Nog steeds leven Roma in Oekraïne geïsoleerd van de rest van de samenleving. Ze wonen
vaak letterlijk aan de rand van een stad en doen amper mee aan het openbare leven. Hele
generaties Roma kunnen niet lezen of schrijven en maken
daardoor ook weinig kans op een baan. Toch is een
verandering en een nieuwe start mogelijk. Dat bewijst het
verhaal van Gennady Kuzmenko.
De kleinkinderen van Gennady werden uitgenodigd om naar
het dagcentrum van Dorcas te komen. Ze leerden daar lezen
en schrijven, en de sociale en praktische vaardigheden die zij
nodig hebben om in de toekomst te gaan deelnemen aan de
Oekraïense maatschappij. Het centrum is opgericht om
kinderen en volwassenen uit de Romagemeenschap te
begeleiden bij de integratie.
De veranderingen in de levens van Gennady’s kleinkinderen
lieten hem niet onberoerd. Hij werd zich bewust van zijn
situatie en hoe hij ook zelf veranderen kan. Zo liet hij
bijvoorbeeld een toilet en een douche maken in zijn tuin. Voor
die tijd leefde de familie zonder die sanitaire voorzieningen.
Verder startte Gennady met het aanleggen van een
groentetuin om groenten te verbouwen en beter voor zijn
familie te zorgen.

Overzicht van het project
Doelgroep: De doelgroep bestaat voor de hele projectperiode uit:
-

70 kinderen in de leeftijd van 4 – 7 jaar,
250 kinderen in de leeftijd van 7 – 11 jaar,
30 kinderen in de leeftijd van 12 – 16 jaar,
400 Roma gezinnen

Doel: De integratie van Romagezinnen in de samenleving is verbeterd. Er is een wederzijdse acceptatie
tussen de Romagemeenschap en de inwoners van Oekraïne.
Partnerorganisatie: Favor
Projectperiode: 2015 - 2017
Budget 2016: 63.501 euro
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1. Informatie over het project
In dit hoofdstuk wordt achtergrondinformatie gegeven over het project en over het land waarin, dankzij uw
hulp, dit project wordt uitgevoerd.
Oekraïne
De meeste mensen in Oekraïne leven van
landbouw, (staal)industrie en toerisme. Nog
steeds kampt Oekraïne met de gevolgen van
het uiteenvallen van de Sovjet-Unie in 1989.
Een van de gevolgen is de verslechterde
economische situatie van het land.
De
belangrijkste bron
van
inkomen voor
Romagezinnen is het verzamelen van metaal,
verkoop van noten, tijdelijke baantjes of door te
bedelen en waarzeggerij. Ook kinderen
moeten soms meehelpen met het bedelen op
straat. Romagezinnen zijn groot en bestaan in
veel gevallen uit eenoudergezinnen. Ouders
overlijden vaak op jonge leeftijd als gevolg van
een zwak afweersysteem door het gebrek aan
een gezonde levensstijl en slechte behuizing.
Voor de Roma is de eigen cultuur erg belangrijk. Het gezin speelt hierin een grote rol. De vrouwen hebben
een ondergeschikte positie in het huwelijk, maar zorgen in de meeste gevallen voor het inkomen.
Wat is er aan de hand?
De Roma zijn een kwetsbare etnische en culturele minderheid in Oekraïne. Veel mensen uit deze groep
hebben te maken met werkloosheid en analfabetisme. Door gebrek aan zowel kennis als toegang tot de
arbeidsmarkt leven ze vaak in slechte hygiënische omstandigheden. Wij zetten ons in om de oorzaken van
armoede en segregatie waar Roma mee worden geconfronteerd effectief te bestrijden. Het probleem van
uitsluiting en stigmatisering van deze minderheidsgroep heeft een geïntegreerde aanpak nodig, waarbij
naast kinderontwikkeling ook aandacht is voor gezondheidszorg en duurzame ontwikkeling.
Wat doen wij?
Het project ‘Educatie en integratie van Romakinderen’ wordt uitgevoerd in Krivoy Rog, Oekraïne. Wij willen
in samenwerking met de lokale partnerorganisatie ‘Favor’, de integratie van Roma in de samenleving
verbeteren. Dit wordt gerealiseerd door onderwijs en ontwikkeling van de kinderen, een betere
gezondheidssituatie voor gezinnen en mogelijkheden voor het leren van een beroep om een inkomen te
generen. Dit zal het welzijn van de Romagemeenschap bevorderen.
Door het project wordt de gemeenschap op verschillende manieren benaderd. Voor de kinderen in de
basisschoolleeftijd wordt een educatief programma aangeboden in het dagcentrum. De kinderen krijgen
onder andere huiswerkbegeleiding. De oudere kinderen krijgen trainingen over diverse beroepen, sociale
vaardigheden en gezondheid. Deze trainingen verbeteren het zelfbeeld van de jongeren. Ook kunnen zij
starten met specifieke beroepstrainingen op het gebied van autotechniek en het kappersvak. Door het
onderwijs en de vaktraining zal deze generatie Romakinderen meer kans krijgen op de arbeidsmarkt en
kunnen zij straks zelf hun eigen inkomen verdienen.
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Ook krijgen arme gezinnen de mogelijkheid om in het dagcentrum te douchen en hun kleding te wassen in
de daar aanwezige wasmachines. Ook krijgen de gezinnen training over gezondheid en het belang van de
behandeling van ziekten en vaccinaties. De overige trainingen behandelen thema’s over de preventie van
mishandeling binnen het gezin en het voorkomen van huwelijken bij zeer jonge meisjes. De jongens
worden getraind in het respectvol omgaan met meisjes en het gevaar van roken, drugs en overmatig
alcoholgebruik. Deze trainingen zullen ertoe bijdragen dat de negatieve en ongezonde levenstijl van de
Roma wordt teruggdrongen en dat zij leren bewust om te gaan met elkaar en met de eigen gezondheid.
Hierdoor zal deze bevolkingsgroep ook positiever in de samenleving bekend komen te staan.

2. Wat is er in 2016 bereikt met hulp van u?
In dit hoofdstuk kunt u lezen wat de impact is van dit project op de levens van de Roma in Oekraïne.

Het doel van het project is: De Roma zijn geïntegreerd in de samenleving van Oekraïne.

Om dit te behalen is tot en met 2016 het volgende bereikt:
•
•
•
•

160 deelnemers een integratieprogramma doorlopen.
Van 48 kinderen zijn de schoolresultaten verbeterd tot een gemiddeld of hoger niveau.
160 gezinnen hebben hun levensomstandigheden verbeterd.
244 Roma hebben toegang tot gezondheidsdiensten.

Deze resultaten zijn volgens planning verlopen.

Kinderen leren zich aanpassen aan de regels op
school.

De vaardigheden gaan met sprongen vooruit.

Resultaat 1. Het onderwijsniveau van Romakinderen is verbeterd.
-

6 kinderen zijn op het juiste onderwijsniveau ingestroomd (zoals was gepland).
30 ouders participeren in het dagcentrum en in het onderwijs van hun kinderen (zoals gepland).
5 kinderen hebben de middelbare school afgerond (zoals gepland).
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Toelichting:
De uitvoerende organisatie ‘Favor’ ontdekte door haar ervaring steeds meer over de redenen waarom de
intergratie van Roma in de Oekraïense gemeenschap langzaam verloopt. Nog steeds blijkt dat veel
romakinderen hun school niet afmaken. Samen met de leerkrachten en de schooldirectie kwam de
uitvoerende organistaie tot de conclusie dat er een kloof zit tussen het schoolsysteem en het leerproces
van Romakinderen. De Romakinderen komen vaak moeilijk mee op school, omdat de ouders analfabeet
zijn en de kinderen niet kunnen helpen bij het schoolwerk. Daarbij komt ook dat de ouders veel tijd nodig
hebben om werk zoeken. Tijdens een bijeenkomst is beslist om een specifiek programma aan te bieden
aan de Romakinderen, zodat deze kinderen op het gewenste leerniveau blijven. De leiding van het
dagcentrum organiseert daarnaast bijeenkomsten om de ouders van deze kinderen te betrekken bij het
onderwijs van hun kinderen.
Een bijzonder resultaat is de acceptatie van vier Romaouders in de oudercommissie van de school. Dit
werd mogelijk doordat er bijeenkomsten op school zijn geweest waarbij een mediator het proces heeft
begeleid. De Romaouders zitten ook in de oudercommissie van het dagcentrum.
Er is veel tijd geinvesteerd in het organiseren van bijeenkomsten waarbij er wordt gewerkt aan het contact
tussen de Roma en de Oekraïense inwoners. Het gaat in de bijeenkomsten vooral om het gesprek tussen
beide groepen waardoor zij elkaar beter leren kennen en begrijpen. Dit zal de intergratie verbeteren.
Resultaat 2. Tieners uit de Romagemeenschap hebben meer kans op een baan.
-

7 tieners (gepland was 5 tieners) hebben deelgenomen aan de beroepstraining op het gebied van
autotechniek en persoonlijke verzorging.

Toelichting:
In de naschoolse opvang krijgen tieners de mogelijkheid om beroepstraining te krijgen in autotechniek of
het kappersvak. Het duurde even voordat de cursus autotechniek kon starten, omdat er geen geschikte
garage was gevonden. Uiteindelijk is een bestaande garage opgeknapt en gereedgemaakt om de cursus te
geven. Daarna zijn de benodigde machines aangeschaft. Hierdoor is deze activiteit wat later van start
gegaan dan was gepland

De praktijklessen in het kappersvak.
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Resultaat 3. De sanitaire voorzieningen in de huishoudens van Romagezinnen is verbeterd.
-

112 mensen pasten hygiënische maatregelen toe (zoals gepland).
132 kinderen (gepland was 112 kinderen) kregen regelmatig een douche in het dagcentrum.
112 gezinnen wasten regelmatig hun kleding in het dagcentrum (zoals gepland).

Resultaat 4. De gezondheidssituatie van de Romagezinnen is verbeterd.
-

224 gezinnen laten zich testen op infectieziekten en indien nodig behandelen (zoals gepland).
106 gezinnen laten zich testen op hiv en indien nodig behandelen (zoals gepland).

Resultaat 5. Het aantal huwelijken van jonge meisjes is afgenomen.
-

12 meisjes werden gestimuleerd om de trainingen en het onderwijs te blijven volgen (zoals
gepland).
Er zijn geen jonge meisjes getrouwd (zoals gepland).

Resultaat 6. Het negatieve gevoel binnen de Romagemeenschap is afgenomen.
-

30 tieners namen deel aan de creatieve lessen en sportactiviteiten (zoals gepland).
90 tieners zetten zich in om gezond te leven (zoals gepland).

Resultaat 7. De reputatie van de Romagemeenschap is verbeterd.
200 Oekraïense kinderen op de basisschool wonen de lessen over de Romacultuur bij (zoals
gepland).
10 radioprogramma’s over de Romagemeenschap werden uitgezonden op de lokale radiozender
(zoals gepland).
80 kinderen uit de Romagemeenschap en van de publieke school hebben meegedaan met de
actie ‘Clean Heart’, dit zijn schoonmaakacties in de buurt (zoals gepland).
Toelichting:
Op de basisschool is een voorstelling georganiseerd door de kinderen waarin de Romatradities zichtbaar
werden. Op de school in de regio, waar honderd Romakinderen les krijgen, zijn cultuurlessen gegeven over
de Romatradities en gewoonten. Deze cultuurlessen hebben als doel om de Oekraïense kinderen bekend
te laten worden met de Romagebruiken. Door elkaar te leren kennen en begrip te krijgen voor elkaar, zal
de scheiding tussen beide groepen kleiner worden. Op de regionale televisie is een programma
uitgezonden over de Roma en de naschoolse opvang. Dit zorgt er ook voor dat er meer bekend wordt over
de Roma, waardoor acceptatie zal groeien.
-

Algemene opmerking:
In het dagcentrum worden kleine kinderen opgevangen en voorbereid op de basisschool. De naschoolse
opvang begeleidt de kinderen, die op de basisschool zitten, met huiswerkbegeleiding, sociale
vaardigheidstraining en persoonlijke hygiëne.
De kinderen zijn in 2016 op kamp geweest naar de kust. Het was voor deze kinderen de eerste keer dat zij
de zee van dichtbij hebben gezien. Het was een geweldige ervaring!
Praktijkvoorbeeld
In een Romagezin werd een kind ernstig ziek. Er was een ziekenhuisopname nodig. Omdat hun kind de
Oekraïense taal niet spreekt, stelden de ouders in het ziekenhuis voor dat een van hen bij hun kind zou
blijven om het kind gerust te stellen en te begeleiden. Maar helaas werd dit niet toegestaan. De ouders
hebben medewerkers van Favor (de uitvoerende organisatie) ingeschakeld om te bemiddelen met het
ziekenhuispersoneel. Dit had een positief effect, want de vader mocht uiteindelijk bij zijn kind blijven,
waardoor zij niet alleen achtergelaten hoefde te worden.
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In het dagcentrum worden peuters en kleuters voorbereid op de basisschool.

7

3. De uitgaven in 2016
In het onderstaande overzicht zijn de uitgaven van 2016 afgezet tegen de begroting.
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Toelichting
Het budget van de totale projectkosten was 63.501 euro. De werkelijke uitgaven van de totale
projectkosten zijn in 2016 60.328 euro, waarvan de partnerorganisatie 2.920 euro heeft bijgedragen en
Dorcas 57.408 euro. Er is 3.173 euro minder uitgegeven. Ondanks deze onderbesteding is uw bijdrage
volledig besteed aan het project.
Onderbesteding
In budgetitem 1 is te lezen dat er 1.978 euro minder besteed is aan personeelskosten dan was verwacht.
Dit is gekomen doordat de cursus autotechniek later is gestart en een aantal activiteiten die met het
onderwijs van de kinderen te maken hadden enige vertraging hadden. Dit heeft verder geen invloed gehad
op de resultaten van het project.
Overbesteding
Voor de cursus autotechniek moesten diverse materialen en machines aangeschaft worden die vooraf niet
waren begroot. Hierdoor zijn voor budgetitem 2.1.10 – 2.1.12 extra kosten ontstaan.
Indirecte kosten
Onder de indirecte kosten worden gerekend de operationele en fondsenwervingskosten van het Dorcashoofdkantoor in Andijk.

4. Tot slot
Dankzij uw bijdrage heeft dit project in 2016 de levens van een groot aantal mensen positief veranderd. We
zijn dankbaar dat wij samen deze veranderingen mogelijk maken. Wij zijn gemotiveerd om door te gaan
met het werk. Met onze projecten willen we blijvende verandering bewerkstelligen in de levens van
mensen, gemeenschappen en de samenleving.

Blijf betrokken bij het werk van Dorcas in samenwerking met lokale partnerorganisaties door:
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