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Ontwikkeling van Roma-kinderen in Albanië
Met de sector Kinderontwikkeling richt Dorcas zich op het verbeteren van de
levensomstandigheden en de leefomgeving van kwetsbare kinderen. Dorcas ondersteunt hen bij
het creëren van een hoopvolle toekomst, waarin ze in staat zijn om voor zichzelf te zorgen als ze
eenmaal volwassen zijn.
Waar
Buitenwijken van de stad Korca, in het zuidoosten van Albanië.

Waarom
Albanië is een arm land. Van de bewoners van de streek
waarin de stad Korca ligt, is bijna iedereen arm. Mensen uit de
Roma- en zigeunergemeenschap behoren tot de allerarmste
mensen in deze omgeving. Zij worden vaak gediscrimineerd en
buitengesloten en leven hierdoor in een sociaal isolement.
Maar weinigen van hen hebben toegang tot onderwijs,
gezondheidszorg en goede huisvesting. Hierdoor is ruim
veertig procent van de mensen ziek. Doordat de wegen naar
scholen en andere voorzieningen van slechte kwaliteit zijn en
doordat veel mensen analfabeet zijn, is het voor kinderen zeer
moeilijk om zich aan de armoede te ontworstelen.

Doel van het project
Scholing en een beter toekomstperspectief voor 45 kinderen.

Doelgroep
45 kinderen in de leeftijd van 6 tot 13 jaar uit zeer arme Romaen zigeunergezinnen.

Projectduur
2016-2018

Werkwijze
Dit project wordt in samenwerking met de partnerorganisatie en
de ouders van de kinderen uit de Roma- en
zigeunergemeenschap uitgevoerd. De partnerorganisatie
selecteert de kinderen en schrijft ze in bij scholen. Hier volgen
ze ’s morgens onderwijs. Doordat kinderen van diverse
achtergronden op school samen leren en samen spelen, leren
ze spelenderwijs omgaan met verschillen.

’s Middags kunnen de kinderen in het project een warme
maaltijd gebruiken en verder krijgen ze schoenen, kleding en
verzorgingsproducten en is er een lokale leraar beschikbaar
voor vragen en huiswerkbegeleiding. Regelmatig kunnen de
kinderen meedoen met sociale en culturele activiteiten. De
lokale partnerorganisatie lobbyt bij (lokale) overheden om
verantwoordelijkheid te nemen voor de allerarmste mensen uit
hun bestuursgebied.

Landeninformatie

Albanië
Oppervlakte: 0,7 x Nederland
Inwoneraantal: 2,9 miljoen (2015)
Hoofdstad: Tirana
Dorcas is actief in Albanië sinds: 1992
Kernsectoren in Albanië:
• Duurzame economische ontwikkeling
(Sustainable livelihoods)
• Kinderontwikkeling
• Sociale zorg
• Gezondheidszorg
• Water, sanitatie en hygiëne (WASH)

Dorcas is vanaf de jaren 90 actief in Albanië.
Sindsdien heeft Dorcas, in samenwerking met
de Albanese overheid, onder meer achttien
dorpen voorzien van schoon en stromend water,
veertien basisscholen gerenoveerd in de bergen
rondom Korca, en de allerarmsten in die regio
voorzien van kleding, voedsel en toegang tot
sociale activiteiten. Verder is de medische zorg voor Roma-gezinnen verbeterd en hebben mensen in en rondom
Korca meer kansen op de arbeidsmarkt doordat ze in de gelegenheid gesteld zijn een praktijkopleiding te volgen.
Armoede en werkloosheid zijn aan de orde van de dag in grote gedeelten van Albanië. Ruim 12,5 procent van de
Albanese bevolking leeft onder armoedegrens. Ook Roma-gemeenschappen hebben het bijzonder zwaar door hun
gemarginaliseerde positie in de samenleving. Het officiële werkloosheidspercentage is 13,3 procent, maar de vele
mensen die zelfvoorzienend zijn worden daarbij niet meegerekend – in werkelijkheid ligt het percentage op meer dan
30 procent. Op het platteland hebben weinig mensen een huisarts of apotheek in de buurt. Ook is de
drinkwatervoorziening en de riolering in veel steden en op het platteland verouderd of afwezig.
Dorcas streeft ernaar de levensomstandigheden van de deelnemers aan de projecten te verbeteren op het gebied van
economische ontwikkeling, kinderzorg (met bijzondere aandacht voor Roma-kinderen), sociale- en gezondheidszorg
en water en sanitatie.

