Rapportage IDP-project
INLEIDING - Op 15 december 2014 stemde de Edegemse gemeenteraad op voorstel van het
college van burgemeester en schepenen in met een bijzondere noodhulpsubsidie van 2.000 euro
voor het door het Oekraïne-Project-Edegem voorgestelde project tot opvang van interne
vluchtelingen te Brody. We ontvingen dit bedrag op 9 januari 2015. Zelf investeerde het OPE
een bijkomend bedrag van 3.000 euro voor dit project. Het project liep van 1 april 2015 tot en
met 31 maart 2016.
OORLOG EN VLUCHTELINGEN - Aanleiding voor het project was de in maart 2014 gestarte oorlog
in de oostelijke Donbasregio (Donetsk en Luhansk) tussen het Oekraïense regeringsleger
enerzijds en pro-Russische separatisten anderzijds. Deze oorlog zorgde voor een grote
vluchtelingenstroom, onder meer naar de meer westelijk gelegen regio’s in Oekraïne. Ook de
annexatie van de Krim door Rusland zorgde voor bijkomende migratie. Vele vluchtelingen
hadden in westelijk Oekraïne geen relaties, noch werk of school.
ONZE OEKRAÏENSE PARTNERORGANISATIE EN DE SELECTIECRITERIA VOOR OPVANG – Daarop
wilde onze Oekraïense partnerorganisatie, het Regionaal Centrum voor Sociale Herintegratie
onder leiding van Ihor Hnat inspelen. In zijn centrum werden (en worden nog steeds) tegelijk
een 30-tal interne vluchtelingen opgevangen, van wie ongeveer de helft minderjarigen. Het gaat
dan ook meestal om grote gezinnen en alleenstaande moeders met kinderen, die onder de
oorlogsomstandigheden extra kwetsbaar zijn. Vele van deze vluchtelingen hebben zware
psychologische trauma’s opgelopen. De sociale werkers selecteren de betrokkenen op basis van

een voorafgaand onderzoek naar hun familiale situatie en hun actuele noden om misbruiken te
vermijden.
ACCOMMODATIE EN OPVANG – Het lokale Oekraïense project zorgde voor de accommodatie.
De families wonen er in huiselijke kamers met een bed, kasten, zetels, stoelen, een tafel en een
tv. Er is een gedeelde keuken, badkamer en wasplaats. Er werd ook in een speelkamer voor de
kinderen voorzien, evenals een sportzaal en kleine bibliotheek. Drie maaltijden per dag worden
er geserveerd, mede op basis van de oogst in de eigen groentetuin en boerderij. Wie dat nodig
heeft, krijgt er ook kleding en schoenen. Volwassenen draaien – zolang geen job gevonden is –
mee in het centrum, waarbij de mannen meestal op de boerderij werken, terwijl de vrouwen
huishoudelijke taken opnemen. Daarnaast is er ook medische verzorging bij het
districtshospitaal mogelijk. Daartoe worden dan ook de nodige medicijnen aangekocht. Veel
oog is er ook voor de psychosociale begeleiding van de vluchtelingen, met naast gesprekken
met sociale werkers en de sociaal pedagoog (zie onder) ook de mogelijkheid van een
paardentherapie en tijdens de schoolvakanties verschillende thematische lessen voor het ganse
gezin, bv. koken, knutselen, sport of het oplossen van puzzels.
WAT NA DE OPVANG? – Uiteraard gaat het slechts om tijdelijke opvang. De bedoeling is om de
families op adem te laten komen, maar tegelijkertijd ook om ze te helpen integreren in de
nieuwe samenleving, ten minste zolang ze niet naar hun oude omgeving kunnen terugkeren. In
het centrum wordt mee naar geschikte woningen gezocht, meestal op het platteland. Het
centrum helpt de familie bij de verhuizing en bij het herstellen van meubels.
DOELSTELLING VAN DE FINANCIERING DOOR DE GEMEENTE EDEGEM EN HET OPE – Met de
gemeentelijke subsidie en de eigen bijdrage stond het OPE mee in voor de financiële
ondersteuning van dat project. Het geld werd gebruikt voor (i) de tewerkstelling van een sociaal
pedagoog die de vluchtelingen bijstaat in het moeilijke aanpassingsproces en begeleidt naar
school of naar overheidsinstanties en andere organisaties die beroepsgerelateerde diensten
verstrekken; (ii) de brandstofkosten, onder meer voor het vervoer van de kinderen van en naar
school; en (iii) voedsel, poetsproducten en medicijnen.
RESULTATEN – Aangezien de families normaal slechts tijdelijk worden opgevangen, werden in
dit centrum gedurende het hele jaar in totaal 116 vluchtelingen opgevangen, waarvan 63
volwassenen en 53 kinderen. Tijdens deze periode vonden drie rotaties plaats. Onder de
volwassenen waren er 14 bejaarden en mindervaliden, evenals 7 alleenstaande vrouwen. 18
vrouwen vonden werk in de stad Lviv, 18 kinderen gingen onder bemiddeling van het centrum
naar school (11 naar een humaniora in Brody; 2 naar een beroepsschool in Radyvyliv en 5
kinderen naar de lagere school in Brody). Tijdens deze periode van april 2015 tot en met maart
2016 vonden negen families onderdak in de stad Brody, het dorp Radyvyliv en de nabije
omgeving. 18 vrouwen vonden werk in de stad Lviv.
In concreto konden dankzij het werk van de sociaal pedagoog Oleksjuk Alexander dus
verschillende vluchtelingen naar werk toegeleid worden. Daarbij mag niet uit het oog verloren
worden dat Oekraïne zich momenteel in een grote economische crisis bevindt, die ook de regio
van Brody niet gespaard heeft. De heer Oleksjuk stond ook in voor het zoeken van het tijdelijk
onderkomen buiten het centrum en organiseerde extracurriculaire activiteiten voor de kinderen:
hij begeleidde hen bijvoorbeeld tijdens de zomervakantie.
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