Project
Straatkinderen in Zuidoost-Turkije
´ieder kind verdient een thuis´
Hürmet
De beste vertaling van het woord “hürmet” is “respect”. Stichting Hürmet is opgericht vanuit de visie
dat de ontwikkeling van het kind voldoende gerespecteerd dient te worden, maar helaas is vaak het
tegendeel waar. Hürmet zet zich dan ook in voor gedupeerde kinderen, want ieder kind verdient een
thuis. Wij richten ons vooral op kansarme kinderen in Turkije en in het bijzonder Zuidoost-Turkije.
Feiten over de straatkinderen in Turkije
In de jaren 70 begint er een migratie vanuit de verschillende dorpen uit het oosten naar de grote
steden. Hierdoor stijgt het aantal inwoners in de grote steden. Vanaf dat moment stijgt de armoede
meer en meer en beginnen de kinderen ook steeds meer op straat te leven en te werken. Het begint
een maatschappelijk probleem te worden als de kinderen in de winkelcentra, stations, onder de
bruggen, uitgaanscentrum en parken aanwezig zijn. Meeste van deze straatkinderen zijn ook
verslaafd; ze snuiven veelal lijmmiddelen. Door de omstandigheden in Oost-Turkije neemt het aantal
straatkinderen met de dag toe. Uit onderzoek blijk dat ongeveer 500.000 kinderen bescherming
nodig hebben en dat er maar 20.000 kinderen worden geholpen. Ook komt naar voren dat er rond de
60.000 straatkinderen verslaafd zijn aan lijmmiddelen.

Cijfers straatkinderen Zuidoost-Turkije
Aantal straatkinderen
3500-4000
Leeftijd straatkinderen
12-18 jaar
Geslacht
80% jongen
20% meisje
Opleiding
70% jongens basisschoolopleiding
Woonomgeving
75% <10 jaar grote stad
Werken
71% met 11 jaar begonnen met werken
57% verplicht door de ouders
Aantal werkuren
78% werkt gemiddeld 9-12 uur
82% heeft geen ziektekostenverzekering

Gemiddeld werken er tussen de 3500-4000 kinderen op straat. Deze kinderen zijn tussen de
6-14 jaar oud. De meeste kinderen werken om een bijdrage te leveren aan het gezinsinkomen.
Deze straatkinderen komen uit gezinnen die:
- een zeer laag inkomen hebben
- uit een groot gezin bestaan
- gebroken zijn: gescheiden ouders of een overleden ouder
- 9-12 uur werken
- een lage culturele- en socio-economisch niveau hebben
- voedingsproblemen hebben
- onder slechte en ongezonde omstandigheden werken
- gezondheidsproblemen hebben
- geen ziektekostenverzekering hebben
Hoe overleven de straatkinderen?
Kinderen die op straat werken voelen zich vernederd en leeggezogen door de ouders en omgeving.
Ze denken dat ze geen rechten hebben en hun eigenwaarde is zeer laag, daarnaast hebben ze
psychologische problemen. Straatkinderen leven onder erbarmelijke omstandigheden. De meeste
kinderen komen uit armoedige gezinnen en hebben in krotten gewoond. Voor een normaal mens is
het onmogelijk om aan die straatcultuur te wennen. Omdat de kinderen van huis uit geen normaal
gezinsleven kennen is het voor hen veel gemakkelijker om aan de straatcultuur te wennen en aan te
passen. Kinderen slapen in riolen, vuilnis, park, onder de bruggen, in een steeg, portiek of gewoon op
steen en gras als het mooi weer. Om aan voedsel te komen moeten ze vaak bedelen bij restaurants
of mensen op straat.
Er zijn ook straatkinderen die aan geld proberen te komen door te werken. Het meest
voorkomende werk is schoenen poetsen, op auto’s passen of autoruiten wassen tijdens files. Om
voor je eigen veiligheid te zorgen moet je je vaak aan een bende of groep aansluiten. Deze groep zal
je beschermen als je wordt aangevallen op straat door andere bendeleden of mensen. In een groep
leer je vaak thinner en lijmmiddelen snuiven en het is makkelijker om aan geld te komen doordat de
meeste groepsleden gaan stelen of werken. De meeste straatkinderen worden gebruikt door de
maffia als koerier of ze worden seksueel misbruikt door pedofielen. Door de lijmmiddelen die ze
snuiven zijn ze vaak ondervoedt en de lichamelijke en geestelijke ontwikkeling wordt verhinderd. Ze
snuiven om hun ellende te vergeten, om de kou in de winter niet te voelen en zo vergeten ze ook dat
ze honger hebben.
Zodra ze op straat beginnen te leven komen ze in aanraking met geweld, vooral om te kunnen
overleven. Hierbij valt te denken aan:
- Diefstal
- Beroven van mensen
- Verwonden van mensen
- Aanrandingen
Om dit te voorkomen zijn wij bezig met het opzetten van een project in samenwerking met de lokale
hulpinstanties. Uw hulp kan dan ook een kind redden.
Wat is het algemene doel van de organisatie?

Het voorstellen en uitwerken van projecten die ten goede komen aan de bevolking, in het bijzonder
kansarme kinderen. Onze voorkeur gaat uit naar projecten die zijn gericht op onderwijs en
zelfredzaamheid.
Het doorgeven van kennis om de projecten in Turkije effectiever en zelfwerkzaam te maken.

Het uitwisselen van ervaringen en het doen van onderzoek zodat de vraag en/of behoefte vanuit
Turkije en het aanbod duidelijk in kaart worden gebracht. Het geven van morele ondersteuning.
Wat is de werkwijze van de organisatie?

De stichting richt zich vooral op het bevorderen van ontwikkelingen van onderaf. Hurmet geeft steun
aan projecten die door verschillende organisaties in Turkije zijn ontwikkeld, maar door gebrek aan
contacten en financiën moeilijk van de grond komen. De ideeën en projecten komen van de mensen
en organisaties ter plekke. Alleen op deze manier is het mogelijk om zelfwerkzaamheid te
bevorderen en uit te bouwen. De bestuurders van Hürmet hebben na vele bezoeken in de regio in
overleg met lokale instanties een aantal van deze projecten in kaart gebracht en opgepakt. Stichting
Hurmet streeft hierbij geen commercieel, politieke of religieuze doelen na.
Naast het opzetten en uitvoeren van diverse projecten, doet Stichting Hürmet
aan fondsenwerving.
Ook
organiseren
wij
themabijeenkomsten,
bevorderen
we kennisuitwisseling en motiveren wij de Nederlandse Turken en Koerden om zich in te zetten voor
de kinderen in Turkije.
Om welke concrete activiteit gaat het nu?
Het opzetten van een sociaal werk- en leerplaats voor kansarme kinderen van 12-18 jaar. Binnen
deze werkplaats is aandacht voor opleiding en het leren van een beroep.
Doel van dit project:
De kinderen veranderen hun kijk op de wereld en krijgen meer zelfvertrouwen. Een nieuw begin...
Het doel van onze stichting is om kinderen te helpen die onder zeer slechte omstandigheden leven
en om straatjongeren weer terug te winnen in hun familie of onder te brengen in een beschermde
omgeving.
Onze missie is kinderen die problemen hebben met hun familie, verslaafd zijn aan middelen
en weggelopen zijn van huis, te helpen en weer terug te winnen in de maatschappij en familie. Om
dit te verwezenlijken moet er samengewerkt worden met particuliere- en lokale instellingen. Deze
instellingen moeten ervoor zorgen dat voornamelijk straatjongeren een plek hebben waar ze kunnen
verblijven, medische hulp krijgen, kunnen werken of onderwijs kunnen volgen.
Het allerbelangrijkste punt om een kind te kunnen terugwinnen in de maatschappij is om de
eigenwaarde van het kind terug te krijgen. De meeste kinderen hebben een trauma opgelopen en
hebben daarom weinig zelfvertrouwen, zelfrespect en ook geen vertrouwen in de medemens. Het
volgende punt dat ze geleerd moet worden is hoe ze zich sociaal moeten opstellen in de
maatschappij en hoe ze zich moeten gedragen. De meeste kinderen zijn op zeer jonge leeftijd op
straat gaan leven. Vaak kennen ze geen regels en hebben in alle vrijheid geleefd. Ook komen de
kinderen vaak uit het oosten van Turkije waar ze vaak in armoedige wijken of dorpen hebben
gewoond en weten vaak niet hoe ze zich moeten gedragen als ze ergens heen gaan. Daarom worden
er zoveel mogelijk uitstapjes georganiseerd. Ze leren hoe ze zich moeten gedragen als ze bijv. uiteten
gaan. Er wordt ze geleerd dat er regels zijn en dat men zich daaraan moet houden. Dat je rekening
moet houden met andere mensen.
Wie zijn daarbij betrokken?
Lokale gemeentes, lokale instanties zoals stichting CaCa, straatkinderen, kansarme gezinnen, lokale
hulpverleners, alle andere plaatselijk/landelijke organisaties die dezelfde doelen nastreven als
stichting Hurmet.

Wat is het te verwachten resultaat op korte termijn?
Inventarisatie van organisaties die medewerking willen en kunnen verlenen. De locatie is hierbij
reeds in kaart gebracht. Financiële middelen creëren waardoor het uitvoeren van dit project mogelijk
wordt gemaakt.
Hoe is het onderhoud en/of de exploitatie op langere termijn geregeld?
Een win-win situatie creëren door middel van kinderen een beroep aan te leren. De kinderen maken
tijdens hun leerperiode producten die verkocht worden of leveren diensten aan voor een vergoeding.
Wat is het verwachtte resultaat op langere termijn?
Onze missie is kinderen die problemen hebben met hun familie, verslaafd zijn aan middelen en
weggelopen zijn van huis, te helpen en weer terug te winnen in de maatschappij en familie. Om dit te
verwezenlijken moet er samengewerkt worden met particuliere- en lokale instellingen. Structureel
leren kansarme kinderen zelfredzaam te worden.
Hoe heeft de organisatie dit verwachtte resultaat bepaald?
Door vooronderzoek te verrichten met de lokale instanties en lokale gemeentes.
Hoe ziet de begroting eruit?

Aan wie wordt een financiële bijdrage gevraagd?
Donaties
Fondsen
Van jullie

Wat voor soort bijdrage wordt gevraagd? (lening, gift, garantie)
Gift en garantie.
Hoe groot is de bijdrage die gevraagd wordt?

Bij wie kan om referenties gevraagd worden? (vermelding contactpersoon en telefoonnummer)
Contacten gemeente Deventer (Johan Kuiper, Nicoleta Mitut en burgemeester)
Overige belangrijke feiten:
Door de woedende oorlog in de regio zijn veel getraumatiseerde kinderen bijgekomen. Veel kinderen
hebben niet de mogelijkheid deze trauma’s te verwerken. Het geven en creëren van een veilige
leer/werkplaats zou de verwerking van de trauma’s kunnen vergemakkelijken.

