Projectbeschrijving ontwikkelen en uitvoeren naschoolse en vakantieopvang voor
schoolgaande kinderen in Vutcani.
Leefbaarheid platteland wordt bedreigt.
Vutcani is een klein dorp en ligt in de provincie Vaslui. Deze provincie ligt in het oosten van
Roemenië en behoort nog steeds tot de armste streken van het land. Het dorp heeft 2400 inwoners
en is samengevoegd uit twee dorpen. Het landschap is licht glooiend en de scheidingslijn wordt
gevormd door een riviertje dat in de zomer een klein stroompje is en in de andere seizoenen een
wilde waterstroom kan zijn. Aanvankelijk hadden de dorpen en de regio’s naast landbouw en
veeteelt, kleine ambachtelijke bedrijven. Met het verdwijnen van de vakmensen zijn ook de kleine
bedrijfjes verdwenen en is het een 100% agrarische leefgemeenschap. Na de communistische
periode zijn de grootschalige agrarische staatsbedrijven opgeheven is een groot gedeelte van de
grond weer verdeeld onder de oorspronkelijke boerenfamilies.
Opvallende punten zijn dat:
•

Veel jonge mensen naar de grotere steden en naar het buitenland vertrekken;

•

Kansarmere jonge mensen in het dorp blijven evenals jonge mensen met liefde voor het
boerenvak. Van deze ontwikkelingen is ook sprake in de rest van Europa;

•

Men in West-Europa met een aantal programma’s probeert het sociale voorzieningen niveau
en de leefbaarheid platteland op peil te houden;

•

Op het Roemeense platteland het voorzieningen nihil is en de sociale voorzieningen nog in
de kinderschoenen staan;

•

Prijzen die boeren voor hun producten krijgen laag zijn;

•

Dit betekent dat met minimale kosten geproduceerd moet worden en dat op de
familiebedrijven de boerin volop in het bedrijf meewerkt;

•

Grootouders door de zich snel wijzigende levensgewoonten en ontwikkelingen in het
onderwijs, al moeilijker in staat zijn instaat de oorspronkelijke helpende hand te bieden;

•

Het onderwijs zich volledig richt op onderwijskundige zaken en dat kinderen al op vroege
leeftijd veel huiswerk hebben en voor moeilijker lerende kinderen nauwelijks ondersteuning
aanwezig is;

•

Vormen van naschoolse opvang volledig ontbreken en niet gezien worden als een mogelijke
taak van het onderwijs;

•

De Roemeense samenleving dubbel hinder heeft van de economische recessie; de prijzen
van de eerste levensbehoeften zijn met tientallen procenten gestegen terwijl de inkomsten
met tientallen procenten zijn gedaald.
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Families ervaren dat hun kinderen in de knel komen.
Door bovengenoemde ontwikkelingen ervaren veel ouders in Vutcani dat zij praktisch gezien moeilijk
in staat zijn om in de drukke periodes en tijdens de schoolvakanties, hun kinderen die opvang en
begeleiding te bieden die nodig is. Dit geldt nog sterker voor ouders die zelf weinig onderwijs hebben
gehad en inhoudelijk gezien nauwelijks instaat zijn om hun kinderen te begeleiden bij het maken van
het huiswerk. Materieel en financieel gezien behoren deze ouders veelal tot de armste ouders van
het dorp.

Plaatselijke autoriteiten zien de nood en hebben initiatief genomen.
In Vutcani delen de burgermeester en de dorpsraad de bovengenoemde zorg van de ouders. De
burgermeester heeft contact gezocht met de provinciale dienst voor sociale zorg en
kinderbescherming in Vaslui ( General Directorate of Social Assistance and Child Protection” afgekort
DGSACP) en een vorm van naschoolse opvang bepleit. Helaas antwoordde de dienst dat Roemenië
voor deze vorm van opvang en begeleiding van kinderen geen wet- en regelgeving kent, er geen
voorzieningen zijn en dat de inwoners van het dorp zelf voor een oplossing moeten zorgen. Het dorp
wil dit wel maar zou niet weten hoe.

Stapsgewijs realiseren naschoolde en vakantieopvang.
Hierop heeft de directeur van de dienst contact met Buna Ziua opgenomen en is in een gezamenlijk
overleg besloten dat het dorp en Buna Ziua zich, in het kader van de samenlevingsopbouw,
inspannen om naschoolse en vakantieopvang voor kinderen in basisschoolleeftijd te ontwikkelen en
dat de provinciale dienst deze ontwikkeling zal ondersteunen. Dit initiatief kan dienen als een
uitwerking van de komende Roemeense Wet op de Maatschappelijke Ondersteuning, een wetgeving
die in Nederland al gedeeltelijk operationeel is en waarin de financiering en uitvoering van zorg door
lokale overheden wordt gedaan. Hierbij is DGSACP nauw betrokken.
Er is afgesproken dat:
1. Het dorp zorgt voor de huisvesting en dekking van de huisvestingskosten;
2. Idem m.b.t. de een groot deel van de materiële kosten;
3. Het dorp de intentie heeft om de uitvoering van de naschoolse en vakantieopvang met
dorpsbewoners zelf te doen;
4.

Buna Ziua een ontwikkelprogramma maakt bestaande uit de volgende elementen:
4.1. Inhoudelijk programma naschoolse en vakantieopvang;
4.2. Met aandacht voor moeilijker lerende kinderen;
4.3. Inhoudelijk programma voor participatie ouders algemeen;
4.4. Inhoudelijk programma voor ouders en andere dorpsbewoners die na circa 1 jaar de
uitvoering van de naschoolse en vakantieopvang zelf gaan doen;
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4.5. Betrekken van de dorpsschool bij het project en nagaan wat gezamenlijk gedaan kan
worden;
4.6. Het maken van een projectbeschrijving en begroting;
4.7. Het stapsgewijs ontwikkelen van het project door in 2012 een voorbeeld programma te
ontwikkelen en uit te voeren (laten zien wat mogelijk is), een zomeractiviteiten week te
organiseren waarin de dorpbewoners kennis maken met vrijwilligers werk en middelen te
werven voor het ontwikkelen en uitvoeren van het project.

Stand van zaken ontwikkelingen.
Ad. 1. Huisvesting is aanwezig en de financiering van de overige huisvestingslasten wordt door de
burgermeester en dorpsraad gegarandeerd;
Ad. 2. Een groot gedeelte van de in de begroting genoemde materiële zaken zijn aangeschaft en/of is
dekking voor. Nog niet gedekt is de aanschaf van materiële zaken van € 2.055 en de aanschaf van
een keukenblok van € 1.000 en een koelkast van € 335, totaal € 3.390. Zie hiervoor de bijgevoegde
begroting;
Ad.3. tm 4.6. zullen bij de daadwerkelijke start van het project gemaakt/ontwikkeld en uitgevoerd
worden;
Ad. 4.1. tm 4.6. is het ontwikkelen het uitvoeren van het aangeven programma. Diverse specialisten
zullen het programma ontwikkelen en ouders en andere dorpsbewoners trainen en coachen bij het
zich eigen maken van het programma. Voor de omvang en de aard van de personele inzet wordt
verwezen naar de begroting. De begrootte personele lasten zijn totaal € 8.890. Hiervan is € 6.720
niet gedekt;
Ad. 4.7. Het voorbeeld programma is ontwikkeld en in januari 2012 uitgevoerd. Hetzelfde geldt voor
het organiseren van zomeractiviteiten. Hierbij waren een vijftal jonge Franse vrijwilligers en een
aantal studenten van de highschool uit Barlad betrokken. De inzet en betrokkenheid van de
dorpsbewoners was groot.

Gevraagde donatie, positieve verwachting continuïteit en voorbeeldfunctie.
De investering in het ontwikkelen en uitvoeren van het project is begroot op € 24.872. Hiervoor is een
dekking van € 14.762. Voor het resterende bedrag van € 10.110 wordt nog naar financiering gezocht.
De duur van de uitvoering wordt geraamd op 12 maanden, te beginnen op 1 maart 2013. Mede door
de inzet van het dorp en de komst van de Roemeense WMO zijn de verwachtingen m.b.t. de
continuïteit positief. In alle dorpen in de provincie (en in Roemenië) is behoefte aan naschoolse en
vakantieopvang. De raad van (dorps-)burgermeesters is op de hoogte van het project en willen graag
gebruik maken van de ervaringen in Vutcani.
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