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Een jaar vol
uitdagingen
Door Patrícia S. Barendregt
Directeur en oprichtster van Road of Hope

We waren erg hoopvol voor 2021! Niemand wist wat het komende jaar zou brengen,
maar we hebben er hard aan gewerkt om onze projecten te verbeteren en onze
deelnemers te ondersteunen! Weer een jaar in de pandemie. Weer een jaar van afstand
houden en veel onzekerheden, maar ook een jaar waarin we hoop hadden.
Maandenlang konden we elkaar niet in het echt zien, dus WhatsApp en Zoom werd onze
enige manier om nog contact te houden. Dit jaar was moeilijk en in veel opzichten
vermoeiend, omdat we niet meer zoveel energie hadden als toen de pandemie net begon.
Velen verloren hun geliefden en sommigen waren angstig en konden de eenzaamheid
niet meer aan. Zelfs op momenten dat we thuis moesten blijven en nergens heen konden,
was de Weg van Hoop nog steeds een ‘plek’ om gezelschap te vinden, en om gezien en
gehoord te worden.
Als organisatie zijn wij dit jaar voor veel uitdagingen komen te staan. Terugkijkend zien
we echter dat we veel meer voor elkaar hebben gekregen dan we in eerste instantie
hadden gedacht. Zelfs tijdens de pandemie ontstonden er nieuwe projecten. Toen we
elkaar weer veilig in levende lijve konden ontmoeten, konden we
vluchtelingenvrouwen emotionele steun bieden, en hen ook leren over de geschiedenis
van Amsterdam tijdens de Tweede Wereldoorlog, over de keuken van het MiddenOosten, en meer te weten komen over elkaars leven en geschiedenis. We konden dingen
uit het leven met elkaar delen en samen lachen. Wij bouwden een brug tussen onze
deelnemers en de Nederlandse samenleving.
We gingen vooruit en konden in 2021 meer dan 200 mensen helpen! We zijn dan ook blij
om te kunnen zeggen dat geen enkele uitdaging ons kon stoppen!
We willen graag iedereen bedanken die deel uitmaakt van het Road of Hope team, onze
partners en donateurs die geloven in onze missie! Wij kunnen ons werk alleen maar
doen dankzij uw partnerschap en steun! In 2022 kunnen we samen veel meer bereiken!
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STICHTING
ROAD OF HOPE
IN 2021
In dit verslag rapporteert Stichting Road of Hope over de mate van realisatie van de
gesubsidieerde activiteiten en de bereikte effecten. We laten zien in hoeverre de
afgesproken doelstellingen zijn behaald en welke afwijkingen er waren in het jaar 2021.
Ondanks alle uitdagingen en moeilijkheden zijn we als stichting blij met wat we in 2021
konden bereiken. We hebben ons vastgehouden aan onze missie om ons voor te bereiden
op wat ons te wachten stond. Hier lichten we graag toe wat de knelpunten en leerpunten
waren en welke aanpassingen in werkwijze er zijn gedaan.
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PROJECT
IMPLEMENTATIE

PROJECT BREATH OF HOPE

Breath of Hope (BoH) biedt op een laagdrempelige manier

emotionele ondersteuning en hulp aan vluchtelingvrouwen in
Amsterdam. Het succes van het project is gebaseerd op het
principe van emotioneel welzijn van vluchtelingen, die wordt
beschouwd als sleutelfactor voor effectieve en efficiënte
integratie in de Nederlandse samenleving.
In 2021 trainden we onze groepsleiders voor de reflectiegroepen
en bleven we ze bijstaan.

We hebben twee
vluchtelingen
opgeleid en

Gedurende deze trainingen werden het concept, de inhoud en de

ingehuurd om

doelstellingen grondig besproken. Hierbij hebben wij het project

interculturele

nauwkeurig geanalyseerd en verbeteringen toegepast waar
nodig. Daarnaast hebben we in oktober 2021 twee vrouwelijke
nieuwkomers getraind en uiteindelijk ingezet om onze

begeleiders te
worden

interculturele begeleiders te worden binnen dit project. Zij
werken als vertalers, maar zijn er vooral om een brug te zijn
tussen het project en hun eigen cultuur. Ook werken de
interculturele begeleiders samen met de groepsleider aan
huisbezoeken en online contacten.
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Bezoeken
In de voorbereidingsfase van de eerste cyclus Reflectiegroepen hebben wij 15 online
“kennismakingsbezoeken” gehouden waaruit 11 aanmeldingen zijn voortgekomen. Naast deze
online huisbezoeken vonden er nog meer één-op-één bijeenkomsten plaats.
In de voorbereidingsfase van de tweede cyclus vonden er 15 online “kennismakingsbezoeken”
plaats en nog eens 6 face-to-face gesprekken in Karmijn. Met Karmijn, in samenwerking met
Stichting Ade, zijn we langs de deuren van de deelnemers gegaan om met hen te praten. Op die
manier konden we het gesprek aangaan, het project uitleggen en luisteren naar de wensen van
de deelnemers.
Tijdens de derde cyclus werkten we in de voorbereidingsfase samen met de organisatie Vrouw
en Vaart. We hebben de face-to-face Reflectiegroepen geïmplementeerd voor de deelnemers van
Vrouw en Vaart, wat betekent dat we voor deze groep geen eerste “kennismakingsbezoek”
hebben gedaan. In plaats daarvan hadden we contact met de coördinatoren om de groepen op
elkaar af te stemmen. Voor de online groep hielden we 8 online "kennismakingsbezoeken". We
werkten samen met Stichting Ade Eritrea omdat een aantal van hun deelnemers deelnamen aan
onze reflectiegroep.
In elk van deze gesprekken, online of in het echt, stimuleerden we vrouwen om bij te dragen aan
de ontwikkeling van dit project. Omdat wij onze methodologie afstemmen op de mening van
onze deelnemers, is hun inbreng is een belangrijk onderdeel bij elke stap die wij zetten. Op die
manier hebben we effectiever kunnen presteren en hebben we samen met onze doelgroep het
project kunnen laten slagen.
Voor de start van elk van de drie cycli krijgen alle nieuwe deelnemers een welkomstmap met een
persoonlijke uitnodiging, informatie over het project, huiswerkopdrachten en een Zoominstructie. Elke deelnemer ontving tijdens de 3 cycli een wekelijks "online therapeutisch bezoek"
en ondersteuning. Onze projectleider en onze culturele begeleiders belden elke deelnemer
minstens 4 keer. Ook hebben we in de laatste cyclus 4 face-to-face huisbezoeken gedaan.
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Reflectiegroepen

Reflectiegroep (Karmijn)- November 2021

De reflectiegroep heeft in het eerste semester online plaatsgevonden. Toen er minder
maatregelen waren, konden we de reflectiegroepen live houden. In het tweede semester hielden
we 2 face-to-face reflectiegroepen. Naast de onderwerpen die eerder in ons boekje waren
voorbereid, hebben we gewerkt aan de zogenaamde “Wheel Of Life, vertaald als Levenswiel”.
Vervolgens hebben we de resultaten hiervan omgezet naar onderwerpen, rekening houdend met
de behoeften van de groepen. Onderwerpen waar we het over hebben gehad waren onder
andere relaties, vertrouwen opbouwen, vrienden maken in Nederland, positiviteit en hoe om te
gaan met traumatische ervaringen. We bespraken ook emoties; angst, woede, frustratie, hoe om
te gaan met stress en de pijn van de verschillende verliezen die door de deelnemers wordt
ervaren. Ook bespraken we in verschillende groepen hun tijdlijn en dat leverde altijd een erg
positief resultaat op. Dit gaat over het reflecteren op ieders persoonlijke geschiedenis, de moeilijke
momenten, maar ook de groei die in deze processen plaatsvond en die hun sterker heeft gemaakt.
Ook hebben we nagedacht en gepraat over veranderingen die we in ons leven willen maken.
“Dromen” was daarom ook een van de thema's die we met de groepen bespraken. We hebben
besproken wat onze dromen zijn en hoe we die kunnen verwezenlijken. Een van de vaak
genoemde dromen was om Nederlands te leren, wat een nieuw thema op zich werd. Om de
Nederlandse taal te leren was de groep gericht op het bespreken van emoties in het Nederlands.
Dit deden we door middel van een les over emoties in het Nederlands én met Nederlandse
muziek. Elke cyclus heeft verschillende thema's, die afhangen van de behoeften van de
deelnemers, maar het was duidelijk dat de bovengenoemde thema's dit jaar de hoogtepunten
waren. Een thema kan in meerdere sessies aan bod komen want er is in een reflectiegroep ruimte
om meerdere thema’s te bespreken. We hebben in het afgelopen jaar geanalyseerd welke thema’s
het meest aan bod kwamen in de reflectiegroepen en het viel op dat er veel vraag is naar het
bespreken van emotionele gezondheid. Hieronder volgt een overzicht van de categorieën van de
verschillende thema’s die in de reflectiegroepen aan bod kwamen, met de bijbehorende
percentages:
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In 55% van de sessies kwamen thema’s rondom emotionele gezondheid aan
bod, o.a.: gevoelens, stress, emoties, het verlies van een dierbare, hoe om te
gaan met rouw, en mentale gezondheid;
In 32% van de gevallen bespraken we taalvaardigheid, het leren van de
Nederlandse taal, theoretisch en praktisch;
In 26% van de sessies hadden we het over dromen: wat zijn jouw dromen en
toekomstplannen? Hoe kun je deze gaan verwezenlijken?;
19% van de meetings focusten zich op de levensverhalen van de
deelnemers.
19% van de sessies gingen over relaties, vertrouwen en het leggen van
vriendschappen met Nederlanders.

Een noemenswaardige prestatie in 2021 was de vergroting van ons bereik binnen onze
doelgroep. Door samen te werken met andere organisaties hebben we succesvol gewerkt
met Eritreeërs (een groep die voor ons erg moeilijk te bereiken was) in plaats van uitsluitend
met Arabisch sprekenden.

Reflectiegroep (Karmijn)- November 2021
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Workshops

Kookworkshop - Oktober 2021

De workshops zijn bedoeld om een plek te zijn waar de deelnemers samen met lokale bewoners
vaardigheden kunnen delen en leren, en kunnen reflecteren op verschillende aspecten van hun
leven. In 2021 was het weer mogelijk om workshops in het echt te geven, met alle nodige
maatregelen. In de eerste cyclus werd een workshop Art Therapy gehouden, waar de deelnemers
bezig gingen met trauma's, dromen en hun huidige behoeften. In de tweede cyclus werd, in
samenwerking met de gezondheidsambassadeur Uzma Shaukat, een workshop over een gezonde
levensstijl gegeven, een onderwerp waar de deelnemers om vroegen. In deze workshop leerden
de vrouwen over gezond eten, lichaamsbeweging en het behouden van een lichamelijke en
emotionele gezondheid. Aan het einde van deze workshop, die uit twee sessies bestond,
ontwikkelde een van de deelnemers een aerobicsles voor alle betrokkenen.
Aangezien een opvallend aantal van onze deelnemers interesse toonde om een eigen bedrijfje te
beginnen, werd in de eerste en tweede cyclus een online Digital Marketing Workshop gehouden.
Daarnaast werd er een interactieve kookworkshop gehouden, met het delen van kennis en
vaardigheden als een van de principes van onze aanpak. Vier vrouwelijke deelnemers van de
eerste cyclus van Breath of Hope deelden hier hun recepten uit eigen land en gaven instructies
over het bereiden van het eten aan een groep met verschillende nationaliteiten, inclusief
Nederlanders.

Workshop Gezonde Leefstijl - Oktober 2021
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Geregelde bijeenkomsten
Deze activiteit is gericht op deelnemende vluchtelingenvrouwen en is bedoeld om ruimte te
scheppen om gedachten uit te wisselen en gesprekken te hebben in een ontspannen sfeer. Dit is
ook bedoeld om het gevoel van het horen bij een groep te geven. Vanwege de maatregelen vanuit
de overheid met betrekking tot het aantal mensen tijdens samenkomsten, hebben wij deze
bijeenkomst slechts één keer fysiek gehouden aan het einde van het jaar. Wij hebben samen met
de deelnemers een traditionele Eritrese koffieceremonie gehouden en in een ontspannen sfeer
gereflecteerd op de reflectiegroepen en op die manier het jaar samen afgesloten.

Koffieceremonie (Karmijn) - December 2021
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KNELPUNTEN EN
LEERPUNTEN
Netwerken - Wij geloven dat samenwerking met andere organisaties ons verder brengt en
zorgt voor betere resultaten die ten goede komen aan onze deelnemers. In de loop van dit jaar
hebben we onze samenwerking met andere organisaties verder versterkt. Door deel te nemen
aan netwerkbijeenkomsten met verschillende organisaties en gemeenschappelijke activiteiten
en projecten te organiseren, waren we in staat om nieuwe workshops en activiteiten aan te
bieden die verder gaan dan ons aanbod, in termen van thema's en subculturen binnen onze
doelgroep. Verder hebben we onze reflectiegroepen aan een andere organisatie aangeboden
en deze voor hun deelnemers georganiseerd. We werkten dit jaar voor het eerst met dit soort
partnerschappen, waarbij we naar hun locatie gaan en daar de reflectiegroep voor ze
organiseren.
Meer nationaliteiten - Het project Breath of Hope richt zich de laatste jaren meer op Syrische
vluchtelingen en/of Arabisch sprekende vrouwen. Door samen te werken met nieuwe
partners hebben we onze activiteiten aan meer nationaliteiten binnen onze doelgroep kunnen
aanbieden. Naast de Syrische vrouwengroep hebben we dit jaar vrouwen geholpen uit Eritrea,
Iran en Afghanistan. Het werken met andere nationaliteiten verrijkt de uitwisselingen,
perspectieven, mogelijkheden en reikwijdte van dit project.
Interculturele begeleiders - Het werk van Road of Hope is
gebaseerd op het principe van het overbruggen van de kloof
tussen vluchtelingen en de Nederlandse gemeenschap.
Wanneer we in een interculturele omgeving werken, is het
noodzakelijk dat we de wereld en de behoeften van de
deelnemers begrijpen. Het is cruciaal om hun taal te spreken,
hun cultuur en gebruiken te kennen. Dit is een uitdaging omdat
Road of Hope veel verschillende nationaliteiten kent. We
hebben de wens om ieders cultuur beter te leren kennen en een
werkruimte te ontwikkelen die toegankelijk is voor alle
culturen en behoeften. Daarom zijn we in 2021 begonnen met
de samenwerking met interculturele begeleiders. De
interculturele begeleider is een persoon die deel uitmaakt van
de gemeenschap waarmee we werken, in ons geval
voornamelijk Syrische en Eritrese vrouwen. Ze helpen bruggen
te bouwen en taalkundige en culturele barrières weg te nemen.
Door samen te werken met interculturele begeleiders, willen
we sociaal-culturele en taalbarrières verminderen en het
project laagdrempelig en toegankelijk maken voor alle
deelnemers. Vanaf 2021 heeft het Breath of Hope-project twee
interculturele begeleiders, een Syrische en een Eritrese.

Het is essentieel om
hun taal te spreken
en hun cultuur en
gebruiken te kennen,
wat een uitdaging
kan zijn.
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Interculturele Facilitators Training - Oktober 2021

Deelnemers opleiden tot de rechterhand van de groepsleider - Omdat we toegankelijk willen
zijn voor alle culturen en dus cultuurgevoelig werk af willen leveren,

willen we de

deelnemers zelf betrekken. Op deze manier, met het gegeven dat de deelnemers de mensen
zijn die de uitdagingen en ervaringen van vluchtelingen het beste kunnen begrijpen, en
daardoor een nog diepere connectie met nieuwe deelnemers kunnen creëren, nodigen we ouddeelnemers uit om de groepsleiders te vergezellen en om vervolgens te worden opgeleid voor
de rol van groepsleider. Dit jaar werd een oud-deelnemer - die al hielp met tolken tijdens de
reflectiegroepen - opgeleid tot groepsleider. Ze assisteerde de groepsleider in de sessies en
leidde vergaderingen. Voor het betrekken van oud-deelnemers werd ondersteunend
materiaal gemaakt met daarin wekelijkse richtlijnen voor het leiden van een reflectiegroep.
Covid-19 - De toename van Covid-19 infecties en de voortzetting van de pandemie was dit jaar
een uitdaging. Naast gezondheidsrisico's heeft de pandemie een aanzienlijke invloed op de
emotionele gezondheid van de deelnemers. Een van de uitdagingen van deze tijd is
eenzaamheid. Na een jaar van pandemie waren we in 2021 al beter voorbereid om dit scenario
het hoofd te bieden. Dus, ook met minder beperkingen bleven we online reflectiegroepen
aanbieden. We hebben door middel van van mondkapjes, de 1,5 meter regel en door een
maximale groepsgrootte aan te houden, de live sessies kunnen hervatten.
Online reflectiegroepen - De reflectiegroepen vonden het
hele jaar door plaats via Zoom. In de zomer nam echter de
belangstelling voor online activiteiten af doordat de
coronamaatregelen afnamen en de mensen hun huis weer
uit konden. Deelnemers toonden bij het deelnemen aan
online activiteiten vermoeidheid en de behoefte aan
persoonlijke ontmoetingen werd groter. We bleven online
reflectiegroepen aanbieden, ter alternatief voor wie zich
op deze manier veiliger voelde. Daarnaast hebben we
fysieke groepen hervat, met inachtneming van alle
voorzorgsmaatregelen en maatregelen om iedereen te
beschermen.

Naast de
gezondheidsrisico's
heeft de pandemie
grote gevolgen voor
de emotionele
gezondheid van
deelnemers.
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Spreekuur - Ons oorspronkelijke plan voor 2021 was om te beginnen met huisbezoeken aan
deelnemers die individuele begeleiding nodig hebben. Maar door de constante onzekerheden
rondom het coronavirus en de maatregelen die nodig zijn om iedereen veilig te houden, was het
in 2021 niet mogelijk om de huisbezoeken te realiseren. Er werd een beperkt aantal bezoeken
uitgevoerd, maar niet zoveel als gehoopt. Na analyse van de situatie hebben we besloten om in
plaats daarvan spreekuren te houden. Vanaf 2022 gaan we spreekuren houden en zorgen we op
die manier voor persoonlijk contact met onze deelnemers, wat cruciaal is voor ons soort werk. Op
die manier kunnen deelnemers zelf een tijd inplannen waarin ze afspreken met een Breath of
Hope begeleider voor een gesprek.

RESULTATEN, AFWIJKINGEN,
BEREIK EN IMPACT
Over het algemeen kunnen wij concluderen dat we ons dit jaar goed aan de geplande activiteiten
hebben kunnen houden, ook omdat we natuurlijk beter voorbereid waren op de eventuele
maatregelen en lockdowns. Wij hadden meerdere scenario’s uitgewerkt waarbij we het mogelijk
hebben gemaakt voor onszelf om met onze activiteiten door te gaan, ook wanneer er een
lockdown zou komen. Gezien het “nieuwe normaal” in de tijden van corona en het belang van het
voortzetten van ons werk, was het voor ons noodzakelijk om de BoH methodologie aan te passen
om onze deelnemers en gemeenschap in elke fase van de pandemie bij te staan.
In de eerste cyclus hebben we geen twee groepen tegelijk kunnen houden omdat fysieke
bijeenkomsten niet mogelijk waren. Wel hebben wij een groep online begeleid.
Verder hebben wij vanuit de ervaringen van 2020 geleerd dat de groepsleider veel vaker
telefonisch contact moet hebben met de deelnemers wanneer fysieke bijeenkomsten niet
mogelijk zijn. Ook hier hadden wij goed op geanticipeerd en is dit soepeler verlopen dan in het
jaar daarvoor.
Zoals eerder benoemd, het werken met interculturele begeleiders was dit jaar nieuw voor ons.
Dit is een erg waardevolle toevoeging aan onze aanpak omdat wij hiermee ons bereik binnen de
doelgroep vergroten en in staat zijn om meer mensen een helpende hand die bieden.
E-learning en Onderzoek hebben wij dit jaar niet gedaan door gebrek aan fondsen.
Hieronder een overzicht van de geplande aanpak, daadwerkelijke implementatie en ons bereik in
2021.

-10-

Huisbezoeken

Reflectiegroepen
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Workshops

Geregelde bijeenkomsten

Totaal
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IMPACT
Het doel van het project is het verminderen van de barrières die integratie in de weg staan, met
betrekking tot het welzijn van nieuwkomers. Daarom doen we onze evaluatie en follow-up met
onze deelnemers en analyseren we hun voortgang met betrekking tot hun participatie in de
samenleving, vanuit het perspectief van het menselijk welzijn. Dit houd in dat we in kleine
stappen hun onafhankelijkheid en de mate waarin ze hun dromen najagen beoordelen. Zo
kregen we tijdens onze nazorg informatie van 30 van de 37 vrouwen die deelnamen aan onze
reflectiegroepen, over hoe zij na hun deelname verder gaan in hun integratieproces. Hieruit
blijkt dat barrières die hun sociale integratie in de weg staan met betrekking tot hun emotionele
welzijn waren verminderd.
Tijdens de sessies gaven de meeste deelnemers aan dat hun hoofd teveel bezig was met zorgen en
dat dit hun leerproces belemmerde. Na de sessies toonden de meeste deelnemers echter meer
zelfvertrouwen, voelden zich gesteund en bereid om hun Nederlandse taalvaardigheid te
verbeteren. Sommige deelnemers zeiden ook dat ze op zoek zijn naar een baan, of al
vrijwilligerswerk doen of hun eigen bedrijf zijn begonnen - een paar van deze laatste groep
worden door ons geholpen in dit proces. Er zijn echter weinig deelnemers die aan een opleiding
zijn begonnen. Zie hieronder de cijfers:
18 deelnemers begonnen aan een nieuwe cursus Nederlands of werden gestimuleerd in
hun leerproces;
3 deelnemers zijn begonnen met opleidingen om een baan te krijgen;
9 deelnemers zijn gestart met een vrijwilligersbaan of stage of zijn op zoek naar een baan.
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Feedback van deelnemers
en verbeterpunten
Van januari tot december 2021, het Breath of Hope project had ongeveer 91 deelnemers in de
activiteiten van de reflectiegroepen, workshops en geregelde bijeenkomsten. (42% fysiek en 58%
online). Het hele jaar door werden de behoeften van de deelnemers in kaart gebracht en gevolgd,
en werd de therapeutische ondersteuningsstrategie bepaald. Er werden bezoeken gebracht en
telefoontjes gepleegd voor interactie en nauwlettend aandacht besteed aan de deelnemers.
Bovendien werd er tijdens de activiteiten een vertrouwensrelatie opgebouwd tussen teamleden
en deelnemers. Tijdens de laatste bijeenkomst van elke activiteit vroegen we de deelnemers
feedback te geven over hun ervaringen tijdens de bijeenkomsten. Uit de feedback bleek dat:

Deelnemers van de reflectiegroep voelen zich veilig om openlijk te spreken en waarderen het
om tijd te hebben om na te denken over zichzelf;
Deelnemers van de reflectiegroep geven aan dat ze meer inzicht krijgen in zichzelf en hun
potentie, en daarnaast meer zelfvertrouwen;
Deelnemers van de reflectiegroep geven aan als nieuwkomers nieuwe kennis op te doen over
het leven en na te denken over hoe ze om moeten gaan met deze nieuwe realiteit;
De deelnemers geven aan dat de reflectiegroep een goede manier is om nieuwe mensen te
ontmoeten en dat ze zich niet meer alleen voelen in Nederland;
Deelnemers vinden reflectiegroepen een goede manier om de Nederlandse taal en nieuwe
woordenschat te leren;
De deelnemers van de reflectiegroep toonden grote interesse in het bespreken van
onderwerpen die te maken hebben met emotionele gezondheid, gevoelens, stress, verdriet en
geestelijke gezondheid. Daarnaast toonden ze interesse in hoe ze hun Nederlandse
taalvaardigheid kunnen verbeteren en spraken ze over hun dromen;
Deelnemers aan de reflectiegroep geven aan dat de bijeenkomsten bijdragen aan het
nadenken over de toekomst en het reflecteren op zichzelf over hoe ze hun doelen kunnen
bereiken;
Deelnemers aan de Digital Marketing Workshop geven aan dat ze werden bemoedigd om
nieuwe ideeën voor hun bedrijf te ontwikkelen;
Deelnemers aan de Kookworkshop gaven aan dat het een 'indrukwekkende, leuke en
leerzame' ervaring was;
Deelnemers aan de Workshop Gezonde Leefstijl gaven aan nieuwe kennis te hebben
opgedaan over een gezonde leefstijl en over sporten. Bovendien voelden ze zich
Zgewaardeerd en leerden ze hun positieve punten kennen.
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De feedback van één van de
deelnemers van de eerste cyclus:
“De reflectiegroep heeft me geholpen. Ik was overal bang voor en ook voor de groep. Ik wist niet
wat ik moest doen, ik was niet gewend om met andere mensen hier in Nederland te praten, dus
ik wist niet hoe het zou zijn, maar ik werd emotioneel rustiger. Ik kon mijn negatieve energie
loslaten en de groep hielp me om mijn manier van denken te veranderen. De meeste van mijn
negatieve gedachten zijn verdwenen. Ik had mijn kind thuis bij me, wat veel problemen
veroorzaakte, maar ik voelde me hoe dan ook beter. Ik begon te voelen dat de tijd van de
reflectiegroep mijn tijd was, tijd voor mezelf. Het belangrijkste dat ik heb geleerd, is om met mijn
problemen om te gaan, de kracht te hebben om zelfs tussen problemen te leven en mijn ze te
overwinnen. Ik merkte dat elke vrouw uit onze groep ook wilde veranderen en groeien, niemand
wilde blijven zoals ze waren. Iedereen hielp elkaar, gaf tips en deelde. De groep is een veilige
manier om onze problemen op te lossen. Als we naar elkaars problemen luisteren, zien we dat we
niet de enige zijn.”

De feedback van één van de deelnemers
van de tweede cyclus:
L* is Iraans en heeft in 2021 deelgenomen aan de Reflectiegroep. Ze kwam in contact met Road of
Hope tijdens een Kookworkshop georganiseerd door de vluchtelingenvrouwen Na enkele sessies
durfde L* steeds meer te delen over de moeilijkheden in haar leven, vooral over de procedure
voor gezinshereniging. Ons team regelde een advocaat en wij hielpen haar bij dit proces. Nu
wordt ze meer aangemoedigd om een baan te zoeken en ook hierbij helpen wij haar. L* over de
reflectiegroep: “Die sessies waren zo nuttig voor mij, ik heb veel van geleerd. Vroeger voelde ik
me eenzaam in mijn problemen maar bij die sessies snapte ik dat veel buitenlanders dezelfde
problemen hebben, met de taal in een nieuw land. Ik kon dingen beter begrijpen na de sessies en
over mijn sterke en zwakke punten meer weten. Dit gaf me nieuwe kracht om mijn problemen
op een betere manier op te lossen. Bij de sessie over het “Levenswiel” heb ik geleerd dat de
betekenis van mijn leven niet alleen bestaat uit gevoelens en emoties. Nu weet ik dat mijn gezin,
familie, mijn geestelijke situatie, mijn relaties met anderen, en financiën allemaal deel uitmaken
van dit proces. Vroeger was ik alleen maar aan het denken en piekeren en huilen, maar nu kan ik
mijn leven in alle situaties accepteren. Hartelijk dank voor deze nuttige en goede training.”

-15-

Verbeteringen op basis van
feedback van deelnemers:
Deelnemers suggereren dat de groep vaker mag, met meer wekelijkse of tweewekelijkse
bijeenkomsten;
Meer deelnemers per groep;
Deelnemers willen meer lesmateriaal en korte, eenvoudige taken voor thuis;
Meer ondersteuning bij het leren van de Nederlandse taal, met meer woordenschat, zinnen
en informatie gerelateerd aan de inhoud van de reflectiegroepen
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PROJECT GEDEELDE
GESCHIEDENIS
Een reeks evenementen die op een creatieve, leuke en zelfs voedzame manier culturele
uitwisseling mogelijk maakte tussen vluchtelingen en Nederlanders! Deze geplande activiteiten
omvatten:

Kookworkshop
1e en 2e editie

Het eerste evenement, de Kookworkshop, vond plaats op 28 juli en bracht ongeveer 23 mensen
samen, waaronder statushouders en Nederlanders. Vier recepten werden gebundeld in een
kookboek dat ook de geschiedenis van elk gerecht beschreef, allemaal geschreven door
statushouders zelf. Na het succes van het eerste evenement, bracht het tweede evenement 14
deelnemers van verschillende nationaliteiten samen, waaronder Nederlanders, Syriërs, Iraniërs,
Eritreeërs en Afghanen.
Na het koken hebben wij gezamenlijk gegeten en gekletst. We hebben het gehad over het belang
van eten voor elke cultuur. De statushouders hebben beschreven hoe het voor hen was om de
Nederlandse keuken voor het eerst te ervaren en hoe ze de ingrediënten en producten van eigen
land missen.
"Ik vond het een heel leuke ervaring, zeker omdat we lekker konden meekoken. Het is leuk om
op deze manier anderen te leren kennen", aldus Jelle Guijt, een van de deelnemers en
bemiddelaar bij Vrijwilligers Centrale Amsterdam.
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Stadstour
Op 4 augustus bracht een ander evenement verschillende culturen samen om Nederlandse en
Europese geschiedenis te leren door middel van monumenten en bezienswaardigheden in
Amsterdam. De stadstour werd gegeven door Brian Burgoon, hoogleraar Internationale en
Vergelijkende Politieke Economie aan de Universiteit van Amsterdam (UvA) en voorzitter van
Road of Hope. 15 deelnemers namen deel aan de tour die het Dokwerker-beeld, het
Wertheim/Auschwitz-monumentenpark, de Burcht Union Hall, Hollandse Schouwburg en vele
andere plaatsen bezocht. Na de tour hebben wij in een café nagepraat over wat de deelnemers
hebben geleerd, hoe het verleden invloed heeft op het hedendaagse leven en de Tweede
Wereldoorlog.

Gezellige middag in Karmijn
Op 9 oktober hebben wij een eerste sociale bijeenkomst georganiseerd in Karmijn. Samen met
Sport Team Amsterdam en Stichting Ade hebben wij sportieve activiteiten verzorgd buiten. De
Eritrese vrouwen hebben voor heerlijke lunch gezorgd. Ook hebben wij een spel gedaan waarbij
stilgestaan is bij het feit dat factoren als ras, geslacht, rijkdom, seksuele voorkeur en gezondheid
onze positie binnen de maatschappij voor een groot deel bepalen. Tijdens de nabespreking over
privileges hebben wij geconcludeerd dat privileges per bevolkingsgroep kunnen verschillen. Een
vrouw uit Eritrea vroeg hoe ze haar positie in de samenleving met betrekking tot privileges kon
veranderen en dit heeft tot een interessant gesprek geleid. De Nederlanders gaven aan zich echt
bevoorrecht te voelen en wilden weten wat de ervaringen van de statushouders hier in Karmijn
zijn. Er namen 10 mensen deel aan deze activiteit, waaronder Nederlandse en buitenlandse
bewoners van Karmijn.

-18-

Fotografie workshop
Tijdens de workshop fotocompositie hebben de deelnemers op een interactieve wijze geleerd om
op verschillende manieren de wereld om zich heen te fotograferen en te delen. Wij hebben
aandacht besteed aan de basisregels voor fotografie en hebben geleerd over compositie. Zes
deelnemers uit verschillende landen deden mee en hadden een leuke en leerzame op prachtige
Elandsgracht, in het centrum van Amsterdam. We hadden een theoretische les en daarna een
praktische les, waarbij alle deelnemers ongeveer 30 minuten hadden om foto's te maken van de
stad. Achteraf hebben we besproken waarom er voor deze foto’s gekozen was en wat de
leerpunten zijn; wat is de identiteit en het belang van de foto's, welke boodschap wil iedereen
met zijn foto's aan de wereld meegeven. Uit deze discussie kwamen veel inzichten. Een van de
deelnemers zei: "Ik stuur foto's naar mijn familie om hen de vrijheid te laten zien die vrouwen in
Amsterdam hebben, ik zou willen dat ze begrijpen hoe het is om vrij te zijn". Een ander zei: “Ik
hou ervan om foto’s te maken, het kan momenten voor altijd vastleggen. Maar toen de oorlog
kwam en ik moest vertrekken, liet ik al mijn herinneringen achter. Ze lijken te vervagen, maar
hier maak ik foto's om nieuwe herinneringen op te bouwen.”

NEDERLANDSE
TAALLESSEN
Stichting Road of Hope rekende tijdens de lockdown in 2021 op de flexibiliteit van de vrijwilligers
en verplaatste de lessen naar een online platform. Daarom hebben we wekelijks twee uur online
les Nederlands gegeven, met speciale aandacht voor de voorbereiding op het
inburgeringsexamen (A1/A2). Gemiddeld volgden tien studenten per week de lessen. Tijdens deze
lessen richtte de docent Nederlands zich naast de grammatica, op het verbeteren van de schrijfen leesvaardigheid. We hebben 30 weken online Nederlands gegeven.
Gedurende de eerste 7 maanden van 2021 boden we wekelijks gratis Nederlandse lessen aan
ongeveer 10 studenten.
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COÖPERATIE
"SAMEN AAN DE SLAG"
Samen aan de slag is een coöperatie van acht buurtorganisaties die de handen ineen hebben
geslagen om inwoners van Nieuw-West naar de arbeidsmarkt te begeleiden. Buurten in het
Amsterdam-West zijn hard getroffen door de coronacrisis en de werkloosheid is hoger dan elders
in Amsterdam. Plannen om hier iets aan te doen begonnen al voor de coronacrisis, en ondanks de
ongekende situatie die corona met zich meebracht, werd de Coöperatie gelanceerd. De
organisaties brengen allemaal hun eigen kennis en expertise in om de samenwerking te
versterken en een effectieve methodiek te creëren om mensen succesvol naar betaald werk te
begeleiden.
Als een van de acht organisaties begeleidt Road of Hope vluchtelingen naar de arbeidsmarkt. We
begeleiden 8 deelnemers en hebben intakes gedaan met deelnemers om te begrijpen hoe we hen
kunnen helpen aan een betaalde baan. In deze intake leerden we over hun talenten en ambities.
Ook hebben we in samenwerking met Salesforce 3 workshops verzorgd: Oriëntatie
Beroepsidentiteit, Oriëntatie Nederlandse Arbeidsmarkt, Solliciteren. Die workshops werden
gegeven door professionals. Als onderdeel van dit initiatief heeft Road of Hope twee speciale
workshops gehouden, gericht op Accountancy en Finance, gegeven door een bekende
professional in het veld. De workshops erkenden dat deze onderwerpen individueel veel
moeilijker zijn om te leren, vooral in een nieuw land, en kwamen tegemoet aan de behoefte van
deelnemers die een carrière in het veld willen nastreven.
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CONCLUSIE
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