Project 5772

Kinderontwikkeling in Moldavië
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 beter toekomstperspectief, zodat voor zichzelf kunnen zorgen als ze eenmaal
groot zijn.
Waar

Projectduur

Balti, een stad in het noorden van Moldavië.

Het project duurt van juli 2015 tot juli 2018.

Waarom

Werkwijze

De hoge werkloosheid in Moldavië heeft ertoe geleid dat
steeds vaker een of beide ouders van een gezin werk
zoeken in het buitenland. Kinderen groeien vaak op bij
hun grootouders, in eenoudergezinnen of bij andere
familieleden. Moeilijke omstandigheden zoals armoede,
huiselijk geweld en verslavingsproblematiek komen in
deze arme gezinnen veel voor.
Kinderen die opgroeien in probleemgezinnen missen
vaak de zorg, liefde en aandacht die ze hard nodig
hebben. Ze lopen een groter risico hun opleiding niet af
te maken of later in het criminele circuit te belanden. Ook
worden veel tieners noodgedwongen snel volwassen
doordat ze voor zichzelf en hun broertjes en zusjes
moeten zorgen, met vaardigheden die ze zichzelf
aanleren. Ze hebben vaak een laag gevoel van
eigenwaarde en kunnen zich onvoldoende voorbereiden
op integratie in de maatschappij.

Aan het begin van het schooljaar worden – in
samenwerking met de lokale overheid en de scholen –
de kinderen en jongeren geselecteerd die in aanmerking
komen voor dit project. Zij komen vijf dagen per week
naar het Day Care Centre, waar zij naschoolse opvang
krijgen. Eerst krijgen ze een gezonde maaltijd, daarna is
er tijd voor vaktrainingen, cursussen en
beroepenoriëntatie.
Er worden zes cursussen aangeboden: koken, fotografie,
naailes, een kappersopleiding, computerles en
handvaardigheid. Daarnaast zijn er lifeskills-trainingen,
waar de kinderen praktische en sociale vaardigheden
leren. De kinderen kunnen ook samen een sport
beoefenen en huiswerkbegeleiding krijgen. Bij de oudere
kinderen wordt gewerkt aan vaardigheden zoals het
opstellen van een cv en worden presentatietechnieken
geoefend. De jongeren bezoeken enkele bedrijven in de
omgeving om zich op hun toekomstige beroep te
oriënteren.

Doel van het project
Het project heeft tot doel het welzijn van vijftig kinderen
en jongeren in Balti te verbeteren. We helpen hen met
onderwijs en training, medische zorg en sociale
vaardigheden en begeleiden hen bij beroepenoriëntatie.
Ook worden de jongeren gekoppeld aan geselecteerde
gezinnen vanuit de kerk die hen kunnen bijstaan
wanneer dat nodig is, en hun aandacht en liefde kunnen
schenken die zij thuis vaak missen.

Doelgroep
In de projectperiode richt het project zich op vijftig
kansarme kinderen en jongeren tussen de twaalf en
achttien jaar uit de stad Balti en omgeving.

Landeninformatie

Moldavië
Oppervlakte: 0,8 x Nederland
Inwoneraantal: 3,7 miljoen
Hoofdstad: Chisinau
Dorcas is actief in Moldavië sinds: 1994
Sectoren in Moldavië:
• Duurzame ontwikkeling (sustainable
livelihoods)
• Kinderontwikkeling
• Sociale zorg (waaronder ouderenzorg)

In de jaren negentig ondersteunde Dorcas
landbouw- en renovatieprojecten in Moldavië
vanuit het veldkantoor in Roemenië. Ook
ondersteunde ze lokale kerken en staatstehuizen
met materialen, en renoveerde een groot
gehandicaptentehuis. In 2000 startte Dorcas haar
eerste opvanghuis voor kinderen en opende een
veldkantoor in het Moldavische Chicinau.
Momenteel ondersteunt Dorcas een groot ouderenzorgprogramma van diverse Moldavische lokale
partnerorganisaties. Honderden ouderen ontvangen bezoek, materiële hulp en een uitnodiging om mee te doen met
sociale activiteiten in hun omgeving. Vooral ouderen op het platteland en in de kleine dorpen hebben deze
ondersteuning nodig.
Moldavië is het armste land van Europa. Meer dan vijfentwintig procent van de bevolking leeft onder de
armoedegrens. Door gebrekkige overheidsvoorzieningen leven vooral ouderen en kinderen op het platteland in bittere
armoede. Door werkloosheid en arbeidsmigratie vallen veel gezinnen uiteen; achterblijvende ouderen zorgen met hun
beperkte pensioen en zwakke gezondheid dan vaak voor hun kleinkinderen. Ook een sluimerend politiek conflict in de
oostelijke regio Transnistrië is niet bevorderlijk voor de rust, ontwikkeling en zelfredzaamheid van de inwoners van
Moldavië.
De komende jaren gaat Dorcas zich in Moldavië richten op het ontwikkelen van economische mogelijkheden en de
productiviteit van de plattelandsbevolking. Daarnaast gaat Dorcas verder met de materiële ondersteuning van de
allerarmsten en zal ze haar Adopt a granny-programma uitbreiden om meer ouderen te kunnen bereiken.

