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Voorwoord

Een woord van de oprichter van stichting Road of Hope, Patrícia

"In de tijden van moeilijkheden en onzekerheden hebben wij een nieuwe manier

van samenwerken, elkaar steunen en solidariteit gevonden"

In 2020 zijn we het jaar heel verwachtingsvol begonnen, met veel plannen en

projecten. Niemand had ooit kunnen verwachten dat een pandemie ons leven

zou stoppen, dat zoveel mensen hun dierbaren zouden verliezen en dat sociale

afstand, handdesinfecterend middel en maskers een deel van ons leven zouden

worden. Dit jaar was zwaar, in zoveel opzichten vermoeiend, maar te midden van

alle moeilijkheden zagen we ook solidariteit, samenwerking en een nieuwe

manier om elkaar te steunen. 2020 bracht veel uitdagingen en lessen met zich

mee.

Als organisatie stonden we dit jaar voor veel uitdagingen. Ons werk nam

exponentieel toe; wij zagen veel van onze deelnemers op verschillende manieren

worstelen. Onze telefoons gingen vaker af, zoom werd de nieuwe wijze van

verbinding, tijdens de persoonlijke ontmoetingen was er geen knuffel en onze

glimlach werd alleen aan onze ogen gezien. We zijn echter blij te kunnen zeggen

dat geen enkele uitdaging ons deed stoppen; we hebben doorgezet en we

hebben zoveel mogelijk statushouders geholpen. Uit deze pandemie kwamen

nieuwe projecten voort, we konden nieuwe mensen in nood ontmoeten en we

konden mensen in nood ook in contact brengen met mensen die hun tijd en

kennis beschikbaar wilden stellen. Wat een liefdesbeweging!
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Wij kijken uit naar 2021! Niemand weet wat het volgende jaar zal brengen, maar

we werken er hard aan om ons project van emotionele steun en empowerment

van vrouwen te versterken, en we kijken ernaar uit om nieuwe inspanningen te

starten om statushouders te helpen hun volledige potentieel te bereiken! We

willen iedereen die deel uitmaakt van het team van Road of Hope bedanken,

onze medewerkers, vrijwilligers, partners en donateurs die in onze missie

geloven! Wij hebben ons werk kunnen doen dankzij uw partnerschap en steun!

Samen kunnen wij de komende jaren nog veel meer bereiken!
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Stichting Road of Hope in 2020

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 2020. Door de uitbraak van
het coronavirus zijn veel zaken anders gelopen dan gepland. Ondanks alle uitdagingen en
moeilijkheden zijn we als stichting blij met wat we in 2020 konden bereiken. We hebben onszelf
opnieuw uitgevonden en 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.

Implementatie van activiteiten:

● Breath of Hope

Breath of Hope (BoH) biedt op een laagdrempelige wijze emotionele ondersteuning en hulp aan
vluchtelingenvrouwen 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.

Huisbezoeken
Wij hebben enkel aan het begin van de eerste cyclus de gelegenheid gehad om mensen aan
huis te bezoeken. Enkele bezoeken waren face-to-face (maar niet bij vrouwen thuis), maar de
meeste waren online of telefonisch. We hebben 25 fysieke huisbezoeken gehad waaruit 14
aanmeldingen binnen zijn gekomen, verdeeld over twee groepen, zowel online en fysiek.

Reflectiegroepen
Tijdens de (online) bijeenkomsten zijn een aantal relevante onderwerpen besproken: opvoeding
van kinderen, omgaan met lastige tieners, depressie, positiviteit, hoe en waar leer je
Nederlanders kennen en het aanleren van de Nederlandse taal. Halverwege maart is het vooral
gegaan over het omgaan met de situatie rondom corona. De groepsleider heeft zich niet aan
het geplande programma kunnen houden omdat het virus ontzettend veel zorgen en angst met
zich mee heeft gebracht. Zorgen niet alleen voor zichzelf en eigen gezin, maar ook voor familie
en vrienden in het land van herkomst. Het onderwerp positiviteit is erg goed ontvangen, juist in
de tijden van corona. Er was veel behoefte aan informatie en tips over hoe je positief blijft in
deze onzekere tijden, hoe je ervoor zorgt dat er een gezonde dagelijkse routine is in het huis nu
de kinderen thuis zijn, en hoe je voor jezelf zorgt. De vrouwen hebben stilgestaan bij vijf dingen
waar ze ook in deze tijden positief over zijn. Opvallend is dat er, ondanks alle onzekerheden,
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behoefte is aan leren en ontwikkelen; het leren en verbeteren van de taal is nog steeds een
hoge prioriteit en wordt gezien als een manier om vrijheid te verkrijgen.
Zo kunnen de vrouwen ook zonder de hulp van hun echtgenoot voor zichzelf en de kinderen
zorgen als ze de Nederlandse taal goed beheersen.

Online Reflectiegroepbijeenkomst - september 2020

Workshops
Het idee hierbij is het aanbieden van thematische workshops waar deelnemers vaardigheden
kunnen delen en aanleren (evt. samen met de buurtbewoners) en kunnen reflecteren op
verschillende aspecten van hun leven. Helaas zijn een aantal van de workshops gepland voor
het jaar 2020 niet doorgegaan vanwege corona. Voor de eerste cyclus hadden wij de volgende
workshops gepland staan: workshop “zelfvertrouwen verkrijgen d.m.v. kunst”, en, in
samenwerking met Adam Helpt, de workshops “creativiteit” en “Nederlandse arbeidsmarkt”. Ons
team was volop bezig met de nodige voorbereidingen en het promoten van de workshops on-
en offline. Verder waren er plannen om de door vluchtelingenvrouwen gemaakte notebooks
tijdens de workshop “creativiteit”, te verkopen op Koningsdag. Helaas hebben we alles abrupt
moeten annuleren.
In plaats daarvan hebben wij een nieuwe workshop Masks4AllRefugees in het leven geroepen
waarbij vluchtelingenvrouwen in kleine groepjes onder begeleiding maskers hebben gemaakt.
Deze hebben wij vervolgens in samenwerking met andere partijen uitgedeeld in meerdere
asielzoekerscentra. We hebben acht workshops gegeven, 300 maskers gemaakt en
gedistribueerd. Verder hebben wij in samenwerking met Salesforce meerdere workshops
“Arbeidsmarkt” online gegeven. De workshop bestond uit drie sessies: waarden & sterke
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punten, CV schrijven & verwachtingen baan in Nederlands en voorbereiding op een
sollicitatiegesprek.

Workshop Arbeidsmarkt - november 2020

Workshops Maks4AllRefugees - juli 2020
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Mondkapjes met gebruiksaanwijzingen klaar voor distributie - december 2020

Donatie van gezichtsmaskers aan project MOO Amsterdam - december 2020
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Artikel NH Nieuws over workshop Masks4AllRefugees
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Geregelde bijeenkomst
Deze activiteit is gericht op deelnemende vluchtelingenvrouwen en is bedoeld om ruimte te
scheppen voor gedachtewisselingen en gesprekken in een ontspannen sfeer. Dit is ook bedoeld
om het gevoel van behoren tot een groep op te bouwen. Vanwege de beperkingen vanuit de
overheid in het aantal mensen tijdens samenkomsten, is deze bijeenkomst tijdens de eerste
cyclus niet doorgegaan.
Ook tijdens de tweede cyclus was het lastig om bijeen te komen met een groep voor een
gezellige, sociale middag, de vrouwen waren niet geïnteresseerd in een digitale koffie/thee tijd.
Daarom hebben wij geïmproviseerd en hebben wij de online activiteiten “samen lezen” en
“samen dansen” het leven in geroepen. Dit werd ontzettend leuk gevonden door de
deelnemende vrouwen en konden zij toch nog socialiseren en samen iets leuks doen.

Knel- en leerpunten

1. Corona - de reflectiegroepen zouden kort na de voorjaarsvakantie 2020 beginnen. We
hebben vier fysieke bijeenkomsten kunnen houden. Helaas, merkten wij al gauw dat de
Covid-19 uitbraak in Italië, de interactie met en tussen vrouwen deed verminderen. Op
13 maart zijn wij gestopt met alle persoonlijke bijeenkomsten, op aanwijzing van de
Nederlandse regering. Na deze datum kwam het team samen om te definiëren wat de
volgende stappen zouden zijn met betrekking tot de reflectiegroep. Het was ons duidelijk
dat het belang is om de activiteiten zo goed mogelijk voort te zetten, zelfs in tijden van
pandemie. Op 27 maart zijn wij begonnen aan de uitdaging om ons zo snel mogelijk aan
te passen om vooralsnog onze deelnemers digitaal te kunnen begeleiden.
Om onze gebruikelijke aanpak voort te zetten en, vertrouwensrelaties op te bouwen,
heeft ons team extra inspanning geleverd. Zodoende zijn we met de
online-bijeenkomsten gestarte: elke vrijdag, op het gebruikelijk tijdstip ontmoeten we
elkaar twee uur lang. Deze onderwerpen zijn natuurlijk veranderd, aangezien de
pandemie andere emoties en problemen opwekt. Hoewel we deze snelle online
aanpassing als een succes beschouwen, zijn wij ook moeilijkheden tegengekomen zoals
complicaties in het gebruik van het platform, een gebrek aan laptops bij sommige
vrouwen en helaas ook moeilijkheden in huiselijke kringen.

2. Online bijeenkomsten - ter voorbereiding op de tweede cyclus hebben wij een aantal
tablets aangeschaft om deze aan een aantal deelnemers uit te lenen, die anders niet
online zouden kunnen. Hierbij heeft elke deelnemer een overeenkomst getekend,
waarmee zij de verantwoordelijkheid voor het materiaal op zich nam.

3. Opstarten cyclus tijdens corona - hoewel de voorbereiding en start van de tweede cyclus
plaatsvond tijdens een relatief stabielere tijdperk in de pandemie, was het opstarten voor
ons een uitdaging. Wij hebben aan het begin van de tweede cyclus zowel een fysieke
als een online groep gehad. Voor de online groep hebben we, voordat we ermee
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begonnen, alle nodige voorbereidingen getroffen voor een soepele opstart. Helaas
hebben wij onze oude en vertrouwde aanpak voor het opbouwen van een
vertrouwensrelatie - huisbezoeken - niet kunnen doen. De kennismakingen zijn digitaal
en per telefoon gehouden en hiermee mis je het stukje persoonlijke relatie opbouwen
zoals wij dat normaal graag doen. Hierdoor zijn ook wat praktische aspecten van de
opstart, bijv. het invullen van het Levenswiel, moeizaam gegaan. De lastige opstart was
voor ons een van de grotere knelpunten en een belangrijk leerpunt, zeker omdat wij
helaas naar alle waarschijnlijkheid ook de volgende cyclus tijdens een vorm van een
lockdown zullen moeten opstarten. Wij hadden dit probleem tijdens de eerste cyclus van
2020 niet, aangezien de huisbezoeken plaatsvonden vóór de pandemie.

4. Presentie - zoals eerder gemeld, hebben wij aan het begin van de tweede cyclus zowel
een online als een fysieke groep gehouden. Ondanks dat sommige vrouwen de voorkeur
gaven aan fysieke bijeenkomsten, merkten wij bij de start van de groep dat sommigen
vaker afwezig waren naarmate de aantal corona besmettingen stegen. Eind september
hebben wij deze groep moeten omzetten naar een online setting. Omdat wij in korte tijd
moesten schakelen, vergde het veel van ons team om de deelnemers bij te leren over
gebruik van Zoom en online bijeenkomsten. Een leerpunt voor ons was om flexibel te
zijn en snel te reageren op problemen. Voor volgend jaar stellen wij een startpakket
samen met de tablet, het Levenswiel uitgeprint, uitleg over gebruik van Zoom, een
notitieboekje, een brief over de reflectiegroep en een overzicht van afspraken over
deelname en de betreffende stof.

5. Wekelijkse team meetings - omdat fysieke bijeenkomsten zo goed als onmogelijk waren,
hebben wij geconstateerd dat het ons team  meer moeite kost om de begeleiding te
geven die de vrouwen van ons gewend zijn. Online Reflectiegroepen vereisen meer
inspanning omdat het lastiger is om gevoelens af te lezen van een beeldscherm en je
het vaak moet doen met wat de deelnemer met je deelt. Daarom hebben wij in de
tweede cyclus wekelijkse bijeenkomsten gehouden met de betrokken teamleden om de
wekelijkse reflectiegroepen door te nemen en voor te bereiden. Deze bijeenkomsten
waren erg belangrijk om de behoeften van de vrouwen beter te begrijpen en sneller te
kunnen schakelen. Het is essentieel om hiermee door te gaan in de volgende cyclus.

Ondanks deze obstakels zijn we er trots op dat wij onze vrouwen, in deze zware tijd, toch
ondersteuning hebben kunnen bieden. De deelnemers beschrijven de reflectiegroepen als “een
moment voor jezelf”, “ruimte om te ontspannen”, en “leren en gemotiveerd worden om te
groeien”.

Behaalde resultaten en afwijkingen
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 community in elke fase van de pandemie bij te staan. De grootste aanpassing is
wellicht de verlenging van de cyclussen; door gebrek aan fysieke bijeenkomsten hebben wij ons
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best gedaan om beter en meer contact te leggen met de deelnemers. Veel van de deelnemers
kampen met gevoelens van isolatie en eenzaamheid en geven aan buiten ons project geen
contact te hebben met de buitenwereld. Hierdoor zijn hun Nederlandse taalvaardigheden
achteruitgegaan. De groepsleider heeft daarom elke deelnemer minimaal één keer per week
persoonlijk opgebeld (naast de wekelijkse reflectiegroep bijeenkomst) en over een langere
periode contact onderhouden. Dit is veel vaker dan gepland en de cyclussen hebben door
behoefte aan meer contact langer geduurd dan gepland. Wij hebben onze begeleiding
aangepast aan de behoefte omdat de deelnemers veel hulp nodig hadden bij het gebruik van
zoom en ook een betere monitoring nodig hadden vanwege de omstandigheden rondom
corona.
Hieronder een overzicht van de geplande aanpak en de aanpassingen die wij hebben gedaan in
2020.

Activiteit BoH methodologie
aan Covid-19
aangepast;

Aantal activiteiten/
bijeenkomsten

Bereik

Huisbezoeken - Fysieke bezoeken
begin 2020 zoals
gepland.
- Vanaf 03.2020
digitale contacten
onderhouden naar
behoefte van de
deelnemers.
- Digitale/telefonische
kennismakingsgespre
kken.

Gepland: 2x per week

Implementatie: 25
fysieke
huisbezoeken, en
gemiddeld 4x per
week online contact

Gepland: 80
contactmomenten per
jaar

Implementatie:
ongeveer 145
contactmomenten per
jaar

Reflectiegroepen - Online zoom
meetings.
- Fysieke
bijeenkomsten in
kleine groepen van
max. zes personen,
volgens de
RIVM-richtlijnen.

Gepland: 3 cyclussen
per jaar, 2 groepen

Implementatie: 2
cyclussen per jaar, 2
groepen

Gepland: 48 mensen
per jaar

Implementatie: 28
mensen
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Workshops - Workshop
mondmaskers maken,
fysieke bijeenkomsten
van max. 6 personen.
- Online workshops
Arbeidsmarkt.

Gepland: 4
bijeenkomsten

Implementatie: 8
(online)
bijeenkomsten

Gepland: 60 mensen
per jaar

Implementatie: 56
mensen per jaar

Geregelde
bijeenkomsten

- Fysieke
bijeenkomsten voor
groepen van 15 voor
socialiseren zo goed
als onmogelijk.
- Gezellige, informele
bijeenkomsten online.

Gepland: 3
bijeenkomsten

Implementatie: 2
online bijeenkomsten

Gepland: 75 mensen
per jaar

Implementatie: 10
mensen per jaar
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Nederlandse taallessen

Tijdens de eerste lockdown in 2020 rekende stichting Road of Hope op de flexibiliteit van de
vrijwilligers en verplaatste de lessen naar een online platform. Daarom hebben we wekelijks
twee uur online lessen Nederlands gegeven, met speciale aandacht voor de
voorbereidingscursus voor het inburgerenexamen (A1/A2) en de voorbereidingscursus voor de
Staatsexamens Nt2 (B1/B2). Gemiddeld hebben tien studenten per week de lessen bijgewoond.
Tijdens deze lessen richtten de Nederlandse docenten zich naast grammatica op het verbeteren
van de schrijf- en leesvaardigheid. We hebben 11 weken online Nederlandse les gegeven.

In de zomer van 2020 hebben wij weer fysieke bijeenkomsten gehouden in kleinere groepjes
van zes studenten om de 1,5m afstand te bewaren. Toen het aantal gevallen echter weer begon
op te lopen, verhuisden onze Nederlanders opnieuw naar een online platform. We boden het
hele jaar door wekelijks gratis Nederlandse lessen aan zo’n 15 studenten.

Nederlandse taalles - April 2020
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Taalcoach

Omdat we het grootste deel van 2020 thuis waren, misten veel van onze vluchtelingen die onze
lessen Nederlands en andere activiteiten bijwoonden de Nederlandse taaloefening door
dagelijkse interacties. Velen hebben de wens geuit om buiten de geplande lessen van Road of
Hope te oefenen en daarom hebben we, in samenwerking met Serve the City Amsterdam,
Nederlandstalige taalcoaches geworven. Deze coaches hebben met een aantal van onze
deelnemers één-op-één spreeklessen gehouden, zodat zij hun Nederlands verder kunnen
oefenen. Road of Hope had 17 Nederlandse taalcoaches, allemaal Nederlandse studenten die
studeren aan Amsterdamse universiteiten, of professionals. Dit was een tijdelijk project, dat drie
maanden zou duren. Sommigen hebben echter tot eind 2020 wekelijkse lessen gegeven.

Taalcoach sessie - Mei 2020
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