Beleidsplan
2022- 2027
Het is ons verlangen dat kansarme Roma-kinderen veranderen in leergierige
schoolkinderen, die God leren kennen, hun talenten ontwikkelen en daarmee
veranderingen tot stand gaan brengen in hun families en gemeenschappen.

Christian Roma Support (CRS)
Titaniumstraat 41-H
3067 GD Rotterdam
Tel. 06-19296179
info@christianromasupport.nl
www.christianromasupport.nl
IBAN: NL41 INGB 0005 9861 22
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1.

INLEIDING
Christian Roma Support (CRS) richt zich op Roma en Sinti (ook wel gypsies of
zigeuners genoemd) die in schrijnende armoede verkeren. Zowel in Oost-Europa en
de Balkan, als wereldwijd. Via verschillende Support Programs werken wij aan
verbetering van de levensomstandigheden van de Roma en mogelijkheden om zich
te ontwikkelen. Onze aandacht gaat vooral uit naar kinderen, omdat ondersteuning
aan hen perspectief biedt voor de toekomst. Door alle hulpprogramma’s heen
willen wij het evangelie van Jezus Christus bij de mensen brengen.

2.

SITUATIE DOELGROEP
De verschillende stammen, die worden aangeduid onder de verzamelnaam ‘Roma’,
zijn afkomstig uit India. Eeuwen geleden zijn zij in verschillende migratiegolven naar
het Westen getrokken. Ze wonen verspreid over de hele wereld, maar de meesten
leven in Oost-Europa, letterlijk en figuurlijk aan de rand van de samenleving. Omdat
zij geen eigen land hebben, verkeren de Roma overal in een kwetsbare positie. Ze
worden vaak ernstig gediscrimineerd en buitengesloten.
Veel Roma zijn analfabeet en staan niet geregistreerd. Hierdoor missen ze de
toegang tot sociale voorzieningen of medische zorg. De lokale overheden besteden
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nauwelijks aandacht aan de economische en sociale achterstelling van de Roma.
Plannen van de EU om iets aan de integratie te doen worden wel gemaakt, maar
hebben nog weinig uitwerking. De negatieve houding van plaatselijke ambtenaren
versterkt de marginalisering. Er zijn tal van voorbeelden bekend van Roma die het
slachtoffer zijn van racistisch geweld, maar politie of overheden grijpen niet in.
Door hoge werkloosheid, stigmatisering en sociale uitsluiting heeft de armoede en
verpaupering onder de Roma in veel landen ongekende vormen aangenomen.
Daarbij is het zelfbeeld van Roma is vaak laag; velen zien zichzelf als minderwaardig
en niet in staat om zich op te werken.

3.

VISIE
De slechte levensomstandigheden van de Roma zijn mede het gevolg van jarenlange
buitensluiting. Als Christian Roma Support (CRS) willen wij gemeenschappen van
binnen uit versterken en duurzame verandering tot stand brengen, waarbij
evangelisatie en onderwijs de pijlers zijn. Materiele hulp is van belang op korte
termijn, zoals bijvoorbeeld voorzien in stookhout, zodat gezinnen in de winter niet
in de kou zitten. Maar deze dingen zijn niet voldoende om mensen uit de spiraal van
afwijzing en misère te trekken. De sleutel tot de oplossing hiervoor ligt in de harten
van de Roma zelf. Om uit het slop te raken moet een innerlijke verandering
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plaatsvinden. Als je weet hoe je werkelijk door God bedoeld bent en leert van jezelf
te houden, kun je voor jezelf en je omgeving iets goeds opbouwen. De Enige
Persoon die ieder zijn ware identiteit kan leren zien is Jezus Christus. CRS wil
Romagezinnen bekendmaken wie Jezus is en mensen aanmoedigen Hem te gaan
volgen.

4.

DOEL
Christian Roma Support (CRS) wil Roma aansporen een leven te leiden in
verbondenheid met God. Wij willen kansarme Romagezinnen en -kinderen steun
bieden, stimuleren om onderwijs te volgen en helpen om een beter leven op te
bouwen.
Tevens willen we het eenzijdige beeld dat er over Roma bestaat doorbreken door
positieve informatie te verstrekken over hun cultuur en leefwijze.

5.

STRATEGIE
Omdat de Roma geen eigen land hebben, zijn we actief in verschillende gebieden
waar Roma wonen, zoals in Oost-Europa, de Balkan, India en Israël. In alle
projectlanden werken we samen met bekwame partners, die dezelfde visie en
5
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doelstellingen nastreven. Zij zijn christenen die er op gericht zijn het evangelie van
Jezus Christus uit te dragen en een warm hart hebben voor de Roma. Zij dragen
zorg voor goede planning, monitoring en organisatie van een project, transparante
boekhouding en regelmatige projectrapportages.
In de periode 2022-2027 willen wij met name aandacht geven aan capacity
building (capaciteitsversterking) van partnerrelaties, door kennisuitwisseling en
training op gebied van organisatie en financieel beheer. In alle gevallen staat het
ownership centraal: het eigenaarschap ligt bij de lokale partnerorganisatie, die
weet waar in de Roma-gemeenschappen behoefte aan is en die verantwoordelijk
is voor de uitvoering van een project.

Het is ons streven om zoveel mogelijk Romagezinnen en -kinderen te helpen uit de
spiraal van armoede te klimmen. Dat doen wij door middel van verschillende
Support Programs, zoals beschreven op onze website. Hoofdactiviteit zijn de Roma
Kids Projecten. Kinderen krijgen hier goed voedsel, leren basisvaardigheden,
krijgen bijbelonderwijs en worden geholpen om naar school te gaan. Via de
kinderen hebben we contact met de families, die we tegemoet komen om in de
eerste levensbehoeften te voorzien, en steunen om zelfvoorzienend te worden.
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Al vanaf de aanvang van onze organisatie in 2011 is gebleken dat deelname van
kinderen aan een Roma Kids Project een essentiële start is om onderwijs te kunnen
gaan volgen. Veel van de Romakinderen groeien op in diepe armoede. Hun ouders
zijn gericht op ‘overleven’ en gaan dagelijks op pad om werk te zoeken, iets
eetbaars of verkoopbaars te vinden. Zij nemen hun kinderen mee of laten hen op
straat rond scharrelen. Het onderwijs voor hun kinderen heeft geen prioriteit, zij
zien dat als onbelangrijk, of als onbereikbaar. Hun kinderen zijn doorgaans ook niet
gewend om rustig in een bankje naar een juf te luisteren, iets (na) te vertellen, een
potlood vast te houden, en dergelijke. Mede daarom kunnen ze het zelden
volhouden op school. Maar als zij in een Roma Kids Project goede begeleiding
krijgen, blijken ze te kunnen veranderen in enthousiaste en ijverige leerlingen. En
groeit hun gevoel van eigenwaarde.

6.

IMPACT
Zoals we mochten zien in het eerste decennium van onze stichting (sinds 2011),
verwachten we ook in de komende periode dat onze ondersteuning impact zal
hebben in de Roma-gemeenschappen waar we werken.

 Honderden kinderen en gezinnen leren God kennen en Jezus Christus te volgen.
 De kinderen leren essentiële vaardigheden op de Roma Kids Projecten
 Deelnemende kinderen stromen door naar reguliere scholen
 Groeiende betrokkenheid van ouders
 Jongeren gaan opleiding volgen of vinden werk
 Groei van Roma-kerken
 Verbeterde levensomstandigheden van Roma-gezinnen
 Toenemende zelfredzaamheid
 Door armoedebestrijding bevorderen van economische duurzaamheid
 Inclusie van Roma in lokale gemeenschappen
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7.

MARKETING EN COMMUNICATIE
De communicatie is er met name op gericht om nieuwe relaties te informeren.
Daarbij ook om adoptieouders en supporters te informeren over de Roma Kids
Projecten en de Support Programs. CRS verstuurt per kwartaal een digitale
Nieuwsbrief. Overige informatie verstrekken we via de website en sociale media.

In de periode 2022-2027 willen we door middel van Marketing en PR meer
bekendheid te geven aan situatie van Roma en de CRS-projecten.
Christian Roma Support wil niet alleen de nood van de Roma laten zien, maar ook
allerlei aspecten van hun cultuur en leefwijze. En als tegenwicht voor de berichten
in de media willen we vooral ook positieve informatie over de Roma publiceren.
Vanaf 2022 willen we onder andere gaan werken aan een Podcast die via kanalen
zoals Spotify te beluisteren zal zijn.

8

B E L E I D S P L A N 2 0 2 2 – 2 0 27

7.

NETWERKEN
In de periode 2022-2027 hopen we naast de digitale communicatie met diverse
platforms ook weer deel te nemen aan fysieke meetings om ons netwerk te
onderhouden en te vergroten.

Als CRS nemen we o.a. deel aan de internationale groep Roma Networks. Dit is een
verband van christelijke Romaleiders, -organisaties en -kerken uit zo’n 30
verschillende landen. Jaarlijks zijn er meetings (online of fysiek) om elkaar te
ontmoeten en informatie uit te wisselen.
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8.

ORGANISATIE EN FINANCIËN
Het bestuur van de Christian Roma Support bestaat uit vijf leden. De bestuursleden
zijn gezamenlijk bevoegd (zie statuten).

Het bestuur komt minimaal twee keer per jaar bijeen, en houdt zich bezig met:
a. de organisatie en het beleid van het CRS op nationaal en internationaal niveau.
b. het bepalen van doelstelling op korte en lange termijn.
c. controles en toezicht op de uitvoering.

CRS is een Algemeen Nut beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat organisaties
en particulieren hun giften af kunnen trekken van de belasting en de stichting wordt
vrijgesteld van het betalen van belasting over giften en schenkingen.

Het beleid van 2022-2027 is erop gericht om minimaal 85 % van de
bestemmingsgiften aan het project te besteden en maximaal 15% te gebruiken voor
overheadkosten.

10

B E L E I D S P L A N 2 0 2 2 – 2 0 27

NA ieder kalenderjaar wordt door het bestuur een Financieel Overzicht opgemaakt.
Daarbij wordt ook een Jaarverslag over de ontwikkelingen van het CRS opgesteld.
De jaarcijfers worden gecontroleerd door een extern boekhoudkantoor.
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