Er zijn tal van redenen waarom mensen hun land hebben moeten verlaten, de
voornaamste reden is om op zoek te gaan naar een betere en veilige toekomst voor hun
kinderen. Ze beginnen aan een reis vol met risicovolle situaties, en hun enige houvast is
een tas vol dromen over stabiliteit, veiligheid en geluk.
Vanaf het moment dat deze vluchtelingen in Europa en/of Nederland aankomen,
realiseren ze zich dat de tas vol dromen over stabiliteit flink beschadigd is. Ze ontdekken
dat het leven veel moeilijker is dan ze hadden gedacht en er is geen tijd om bij te komen
van de risicovolle reis, ze moeten flink aan de bak op allerlei gebied. Dit is het moment
waarin de ouders in een negatieve spiraal terechtkomen, zij vinden dat ze hun missie
volbracht hebben doordat ze de kinderen een veilig en stabiel land hebben gegeven. De
ouders hebben moeite om opnieuw te aarden in deze nieuwe samenleving die vaak in
groot contrast staat met de samenleving waar ze vandaan komen. Sommige ouders
worden hierdoor onzeker, ze willen hun kind begeleiden zoals ze dat in hun thuisland
hebben gedaan maar dat lukt ze niet altijd. En dan niet te vergeten dat kinderen alles
veel sneller oppikken dan de ouders. Conclusie, de rol van ouder en kind zijn totaal uit
balans, de kinderen krijgen onbewust de ouderrol toebedeeld.
Het onderzoek
Het project ‘It’s My Child’ is ontworpen op een wetenschappelijke manier. Als eerste is er
een instrument ontworpen om de behoeften van de ouders te achterhalen
(kwalificatietool). Het doel was niet alleen om de behoeften van de ouders te
achterhalen, maar ook om de beste benadering te vinden zodat ouders weer hun
zelfvertrouwen terugkrijgen, en op die manier met hen te gaan samenwerken.
De belangrijkste resultaten van deze studie zijn:
1. Het begeleiden en ondersteunen van kinderen was de verantwoordelijkheid van de
moeders omdat de vaders waren de hele dag aan het werk.
2.

Ouders zijn niet in staat om hun kinderen te begeleiden door drie obstakels:
•

De taal.

•

Het gebrek aan informatie

•

De tekortkoming aan communicatie.

3.

Ouders staan graag open voor mensen met een groot inlevingsvermogen en
mensen die begrip tonen voor hun situatie.

4.

68% van de ouders hebben het gevoel dat ze niet zelf de eerste stap kunnen
maken, ze hebben de steun van anderen nodig die hun begeleid om zelf actie te
ondernemen (zelfvertrouwen ontbreekt).

5.

100% van de ouders gelooft dat empowerment hun leven kan veranderen en ze
de verantwoording hebben om ook anderen te empoweren.
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Resultaten
Samen waren we in staat om meer dan 253 ouders te bereiken, met verschillende
achtergronden en opvattingen. We hebben een nieuwe groep ouders weten te vormen
die de verantwoordelijkheid op zich neemt om anderen te inspireren. Het is gelukt om
ouders naar school te krijgen en ze te motiveren om hun wijk in te gaan. We hebben
samen bewustwordingssessies, presentaties en bijeenkomsten georganiseerd en zo
ouders gemotiveerd en begeleid bij het oplossen van hun eigen vragen, behoeften en
problemen. Er is samengewerkt met docenten in zogenaamde co-activiteiten en we
hebben nieuwe communicatiekanalen ontwikkeld. Er is feest gevierd en boven alles zijn
we in staat geweest om ouders weer hun zelfvertrouwen terug te geven.
Quotes van ouders:
"Tijdens de oorlog werden mijn twee broers ontvoerd en vermoord, één
van hun beste vrienden was hierbij betrokken. Mijn vertrouwen in de
mensheid was ik volledig kwijt geraakt.Nadat ik was uitgenodigd door
It’s My Child, motiveerde ze mij om weer contact te leggen met andere
mensen en om het initiatief te nemen een feest te organiseren. Nu staat
mijn hart en mijn huis weer open voor anderen.''
Montaha, moeder van 2 kinderen op Ithaka school
"Mijn dochter schaamde zich omdat ze zwemles had met jongens. Ook
is het in strijd met onze godsdienst. Door de oudercommissie van It’s
My Child zijn we samen tot een goede oplossing gekomen, zodat ook
mijn dochter de kans kreeg om te leren zwemmen."
Abdullhamid, vader van 4 kinderen op Ithaka school
"Ik had het gevoel dat ik niet welkom was in mijn buurt. Dit gevoel
deelde ik met andere It’s My Child ouders, door hierover te discussiëren
slaagde ik erin om de eerste stap te zetten en mijn buren uit te nodigen.
Sindsdien heb ik goed contact met mijn buren."
Somaya, moeder van 1 kind op Ithaka school
"It’s My Child organiseerde bijeenkomsten voor ouders waarin we in
staat waren om elkaar te helpen en te ondersteunen om zo de weg te
vinden in het Nederlandse onderwijssysteem en de schoolregels.”
Bassel, vader van 2 kinderen op Ithaka school
"Tijdens de zomervakantie heb ik samen met andere ouders van It’s My
Child, een zomerschool georganiseerd. We hebben verhalen aan onze
kinderen voorgelezen, gezamenlijk gelucht en ouder-kind activiteiten
georganiseerd. Dit initiatief heeft mij geholpen om mijn onderwijs
vaardigheden te herwinnen en te verbeteren, en nu kan ik met trots
zeggen dat ik momenteel werk als docent op de Joury school Utrecht.
Mediha Hafez
Bezoek onze website: www.itsmychild.nl

