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EDUCATIE IN CRISISSITUATIE, LIBANON
Om de kinderen die het meest getroffen zijn door de
Syrische crisis een kansrijke toekomst te geven is in
Libanon het programma ‘Onderwijs in een crisissituatie’
gestart. Syrische kinderen die een leerachterstand hebben
of bepaalde levensvaardigheden missen, zullen onderwijs
en bijscholing ontvangen. Daarnaast wordt er, om hen te
helpen met het verwerken van de opgedane trauma’s,
psychosociale zorg geboden.
Het jarenlange geweld in Syrië heeft een enorme impact
op haar buurlanden. Door de toevlucht van meer dan een
miljoen Syrische vluchtelingen heeft Libanon, ten opzichte
van haar eigen bevolking, het hoogste aantal vluchtelingen
opgenomen.
Aanvullend op de educatieve begeleiding krijgen de
kinderen en jongeren psychosociale ondersteuning. Via
verschillende therapievormen (bijvoorbeeld lach-, speel- en
tekentherapie) en groepssessies worden deze kinderen en
jongeren geholpen om met hun trauma’s om te gaan. Zij
leren hoe ze hun gevoelens kunnen uitdrukken en hoe ze
kunnen omgaan met hun emoties. Eventuele ouders en
verzorgers van de kinderen en jongeren worden betrokken
bij dit proces, zodat ook zij leren hoe zij het beste met hun
kinderen om kunnen gaan.
JULLIE GEVEN KINDEREN IN LIBANON WEER EEN TOEKOMST
Door leraren bij te scholen in psychosociale zorg (begeleiding bij traumaverwerking), in het geven
van beroepsopleidingen, de leerlingen toegang te geven tot de nieuwste onderwijsmethoden en
(groeps)therapie aan te bieden, verbeteren jullie de kansen van deze kinderen en geven hen de
basis voor een betere toekomst!
Het programma is onderverdeeld in twee hoofdactiviteiten: het ondersteunen van kinderen met een
leerachterstand door middel van scholing én het bieden van psychosociale zorg voor de kinderen
om hen te helpen bij het verwerken van hun trauma’s.

DE ZORGVERLENERS IS ACTIE
Het verlenen van psychosociale hulp is reeds enkele
maanden in volle gang. Als onderdeel van de
activiteiten m.b.t. psychosociale zorg heeft het SOS
team op 16 augustus, de Wereld Humanitaire Dag, een
lokaal evenement georganiseerd. Er werden diverse
activiteiten aangeboden. Specialisten in de geestelijke
gezondheidszorg waren ook aanwezig. Zij waren
beschikbaar om verschillende vragen te beantwoorden
en hoorden verhalen aan, van mensen die wilde delen,
waarna ze gelijk hulp en advies konden bieden.
Verder werden er een aantal workshops gegeven. De workshops waren een voorproefje van de
beroepsopleidingen die straks in het trainingscentrum worden aangeboden. De jongeren mochten
allerlei vragen stellen en ontvingen informatie, waardoor ze een duidelijker beeld van de
opleidingen kregen.
Een van de workshops was het maken van kleding. Ze leerden naaien, stikken en andere
vaardigheden. Zowel vrouwelijke als mannelijke deelnemers hadden interesse.
Het maken van zeep was een andere
workshop. Hierbij leerden zij over het belang
van hygiëne en persoonlijke verzorging. De
deelnemers waren erg enthousiast en zagen
een groot aantal voordelen. Naast het
persoonlijk gebruik van zeep, is het een product
dat goed zou kunnen verkopen. Jongeren
krijgen zo de mogelijkheid om op een relatief
eenvoudige manier iets bij te verdienen.
Alle deelnemers en medewerkers kijken terug
op zeer geslaagde dag en ze kijken uit naar de
officiële opening van het centrum.

OPENING VOCATIONAL TRAINING CENTER
De afgelopen periode heeft het team in Libanon hard gewerkt aan het uitrollen van het programma,
waarbij het besluit is genomen om in plaats van een tweede vocational training center te bouwen,
de onderwijsactiviteiten plaats te laten vinden in één training center.
Dit plan bespaart ruim tweehonderdduizend euro
aan bouwkosten. Mede daarom kan het project
worden verlengd en hebben kinderen en jongeren
de mogelijkheid om t/m januari 2020 onderwijs te
volgen. De kinderen en jongeren die in het gebied
van het tweede vocational center wonen krijgen
vervoer aangeboden om naar de
onderwijsactiviteiten te komen. De psychosociale
hulp blijft wel plaatsvinden in het gebied.
Eind deze maand (november) is de officiële en feestelijke opening van het Vocational Training
Center. Een zelfstandige mobiele school die draait op zonne-energie en o.a. voorzien is van een
waterzuiveringsinstallatie, sanitaire voorzieningen en alle mogelijke onderwijsmaterialen
(whiteboards, tablets, internettoegang, printer etc.). Na de opening gaan de onderwijsactiviteiten
van start. De kinderen én het SOS team kijken hier ontzettend naar uit.
Ongeveer 1250 kinderen en jongeren worden na de opening geholpen. Het grootste aantal kinderen
zijn gevluchte Syrische kinderen en een deel zijn kinderen uit de lokale Libanese gemeenschap. Dit
komt de integratie van de Syrische kinderen in de lokale gemeenschap ten goede. Ze gaan weer
naar school, maken vrienden, en worden op deze manier ook onderdeel van de gemeenschap.
Onderwijs; een recht, geen voorrecht
Leila, een meisje van 9 jaar, rende snel weg toen ze het woord
‘onderwijs’ hoorde. Om even later weer net zo hard te komen terug
rennen met een oud schoolboek en haar broertje Ahmed onder haar
arm. Hij liet vol trots de pen in zijn hand zien. Ahmed vertelde dat Leila
hem aanspoorde zich te haasten, omdat ze volgens haar naar school
konden gaan. Beide vertelde enthousiast dat ze niet meer kunnen
wachten om naar school te kunnen.
Toegang tot onderwijs is geen voorrecht, maar een recht. En toch hebben 148 van de 182 kinderen
in het kampement in Kabelias geen toegang tot onderwijs. In het kamp brengen de kinderen de
meeste tijd buiten door. Ondanks dat ze veel met elkaar spelen, missen ze het naar school gaan. De
afgelopen maanden is er hard gewerkt aan het gereed maken van de onderwijsfaciliteiten. Daarnaast
zijn er vele gesprekken met families en kinderen geweest om de juiste kinderen en doelgroep te
selecteren.

Een betere toekomst
‘Mijn dagen besteed ik op het land, met het verbouwen van
voedsel, terwijl mijn kinderen in het kamp blijven.’ - Umayma, een
jonge moeder van 4 kinderen. ‘Ik wil niks liever dan een betere
toekomst voor mijn kinderen. Dat zij kans hebben op een goede
baan. Dat zij niet zoals ik op het land hoeven te werken. We
hebben inktzwarte dagen gehad. Maar de tijd van verandering is
aangebroken. Ik kan niet wachten tot ik mijn kinderen dagelijks
bij de nieuwe school mag gaan afzetten. ’
Net zoals Umayma hebben veel moeders hun kinderen
ingeschreven voor het onderwijs dat gegeven gaat worden in
het center. Het registratieproces is goed verlopen. De
registratie vond plaats in het gebied van Kab Elias, in de
tentenkampen. Kampen waar veel Syrische vluchtelingen
verblijven, en het overgrote deel van kinderen en jongeren
wordt opgevangen.

Dankzij jullie steun hebben meer dan duizend kinderen in nood kans op
een betere toekomst. We willen jullie, mede namens de kinderen,
families en werknemers, hartelijk bedanken voor deze waardevolle
bijdrage!
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