
Met deze gezinnen blijven wij dus elke dag werken om hen zoveel mogelijk kansen te bieden om hun  
integratie in de maatschappij te realiseren. We werken aan bewustmakings- en sensibiliseringscampagnes 

zodat zij grond onder hun voeten voelen, zich Albanees weten met een zekere welvaart en vooral een gevoel 
van welzijn. Anders komen gevaren als mensenhandel en uitbuiting van kinderen door te bedelen  

of dwangarbeid om de hoek kijken. 
De gevolgen van de oorlog zijn niet alleen voelbaar in het economische aspect, maar ook in het sociale leven 

van gezinnen.  Ons activiteitenprogramma voor gezinnen is divers, maar door de hogere onkosten kunnen 
wij weinig nieuwe dingen aanbieden en geen nieuwe uitdagingen aangaan. 

Levan, Drize en Mbrostar 
De activiteiten met kinderen en jongeren die  

plaatsvinden in de drie gemeenschappen van Levan, 
Drize en Mbrostar zijn essentieel in hun actieve leven. 

Wij ontwikkelden ook een samenwerking tussen  
jongeren uit deze verschillende gemeenschappen. 

Maandelijks vinden er bijeenkomsten plaats met groe-
pen ouders, waarin meerdere onderwerpen aan de 

orde komen die nodig zijn voor de groei en  
ontwikkeling van hun ouderlijke capaciteiten. 

Onze professionele school is de kans voor jonge  
mensen in hun beroepsopleiding en opvoeding.  

De laatste tijd zijn er meer studenten die beurzen  
aanvragen, maar we hebben niet altijd de mogelijkheid 

om hen een beurs te bieden. Studiebeurzen kosten 
geld. Als wij hen op weg zetten en studiekansen bie-
den, moeten wij dit van het begin tot het einde kun-

nen doen. Niet een of twee jaar en dan plots afbreken. 
 

Ieder jaar krijgen wij financiële hulp van HOEK  
waarmee wij het leven van kinderen, jongeren en  

hun gezinnen vooruit helpen.  
Van onschatbare waarde en 1000x dank! 

De situatie in Albanië is en blijft moeilijk, gezien de 
prijzen voor de basisbehoeften en brandstofprijzen 

van elk gezin gevoelig zijn gestegen.  
Ook hier in het land voelen wij elke dag meer en 

meer de gevolgen van die harde oorlog in Oekraïne .  
 

Roma-gezinnen worden nog meer door deze situatie 
getroffen en hun al laag inkomen is enorm gedaald. 

Vandaar dat veel Roma-families immigratie beschou-
wen, zelfs op een illegale manier, als de enige  

oplossing om deze crisissituatie te boven te komen.  
Dat willen wij precies voorkomen want het is van  

de regen in de drop. 

Onze wens is om families die weinig mogelijkheden 
hebben, een kans te bieden andere ervaringen,  

dan de dagelijkse routine te beleven, maar wij zijn 
er nog niet toe gekomen wegens onvoldoende  

centen. Deze activiteiten zouden enorm helpen in 
het versterken van hun familierelaties en het door-

brengen van een productieve en positieve tijd  
samen met het gezin. 

De levenswandel van een Albanees gezin is niet dezelfde als van een Vlaams gezin. Zij leven in een andere  
context en kampen met totaal andere problemen. Hun context is voor ons niet altijd te begrijpen.  

En als wij bij ons over Albanezen horen, is het dikwijls in de slechte zin. 
Maar de doorsnee Albanees wil werken in en voor het land en streeft naar het beste voor hun gezin en kinderen.  

Inzet voor de  
Roma-bevolking 

Nieuws vanuit  
de Roma-school 


