Organisatie Kinderen Boekarest
In samenwerking met:

Salvaţi Copiii

(Red de kinderen) te Boekarest en

Fundația Căminul Phillip (opvangschool) te Boekarest

Onze organisatie is actief sinds eind 1999. Via een documentaire op de tv maakten we kennis met de armoede en
ellende van de vele straatkinderen in Boekarest. Dit was de aanleiding om onze organisatie te starten met als doel
straatkinderen te helpen en zo mogelijk een toekomst te geven.
Er zijn twee soorten straatkinderen: de straat- en rioolkinderen die 24 uur per dag op straat en bij kou in de
rioolbuizen vertoeven en de straatkinderen die nog wel één of ander onderdak hebben, maar vanwege de armoede
de straat op moeten om te bedelen, wat werk te doen of te stelen.
Samen met Salvaţi Copiii (Red de kinderen) hebben we de 24-uur straatkinderen geprobeerd te helpen met eten,
kleren en onderdak. Deze kinderen bleken zeer moeilijk te helpen, omdat ze vaak psychisch te zeer beschadigd zijn.
De meeste aandacht gaat nu uit naar de hulp aan de dag-straatkinderen in samenwerking met Fundația Căminul
Phillip, een stichting met een opvangschool voor armlastige en vaak analfabetische kinderen. Zij ontvangen
onderwijs in lezen, schrijven en rekenen en ze krijgen dan dagelijks een warme maaltijd. Zo gauw dat mogelijk is
volgen ze daarnaast onderwijs aan een gewone school, waar ze een diploma kunnen halen. Daarmee kunnen ze
een beroepsopleiding volgen of verder leren op het lyceum.
Momenteel worden meer dan 100 kinderen opgevangen. Wij steunen Căm. Phillip met o.a. medicijnen en speciale·
hulp aan kinderen die in een zeer penibele situatie verkeren. Verder werken we samen met het onderdak geven
aan kinderen die nergens terecht kunnen, in een sociaal appartement. Ze wonen daar onder begeleiding en gaan
naar school (o.a. Căm. Phillip) en zo mogelijk naar het lyceum.
Ook helpen wij 2 ex- 24 uur straatkinderen Marius (bijgenaamd Oache) en Moise, die nu allebei een gezin hebben
en zich grotendeels zelf redden. In de winter hebben ze nog wel hulp nodig, omdat er dan geen werk te vinden is
voor hen.
We hebben regelmatig contact met Căm. Phillip over de hulpverlening en we gaan, zo mogelijk, naar Boekarest
op eigen kosten voor persoonlijk contact met de kinderen en de hulpverleners.
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