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EO Metterdaad bezoekt de Roma in Albanië

‘Ze hebben geen hoop 
voor morgen’
Op bezoek bij de Roma-gemeenschap in Tirana, de hoofdstad 
van Albanië, slaat de armoede je keihard in het gezicht. De 
Roma moeten hier dagelijks overleven zonder elektriciteit en 
stromend water. En voedsel is er niet genoeg. “Mijn grootste 
droom? Dat ik mijn kinderen elke dag eten kan geven.”

“Ik heb net wat plastic en oud ijzer 
verkocht in het centrum,” vertelt Roma-
moeder Vadoma. “Van de opbrengst kon 
ik een paar zakjes chips kopen voor mijn 
kinderen. Dan hebben ze in ieder geval 
weer iets in hun maag.”

Lekkende bezemkast
Vadoma heeft ons net gastvrij het huisje 
binnengevraagd waar ze met haar man en 
twee kinderen woont. Zoals bij de meeste 
Roma-gezinnen die hier vlak bij Tirana wo-
nen, is dit hutje nauwelijks meer dan een 
lekkende bezemkast. “Was ik maar een ge-
wone Albanese vrouw,” verzucht Vadoma 
terwijl de lijnen in haar gezicht veel lijden 
verraden. “Dan had ik ook stromend water 
en elektriciteit.” Nu moet Vadoma water 
lenen van de buren om de kleren van haar 
kinderen te wassen. Naast het verzamelen 

van plastic en oud ijzer, verdient ze de kost 
met bedelen in de binnenstad. Net als veel 
Roma-vrouwen lijdt Vadoma niet alleen 
onder extreme armoede, maar ook onder 
geweld en misbruik. Vroeger gebeurde 
het regelmatig dat ze terugkwam van het 
bedelen en haar man haar in elkaar sloeg, 
het geld afpakte en dat verdronk in de 
kroeg. “Gelukkig gaat het nu beter tussen 
ons,” zegt ze.

Weinig hoop
Hulporganisatie Global Care Albania 
bekommert zich samen met de Neder-
landse partner New Day Impact over het 
lot van deze Roma. In hun activiteiten-
centrum bieden ze onder meer kinderop-
vang, huiswerkbegeleiding, fysiotherapie 
en supportgroepen voor vrouwen. Evis 
Stafa, een daadkrachtige en goedlachse 
40-jarige vrouw, zwaait er de scepter over 
een enthousiaste staf van jonge Albanese 
professionals.
“Het moeilijkste aan ons werk onder de 
Roma is dat ze zo weinig hoop voor mor-
gen hebben,” vertelt Evis in haar kantoor. 
“Het leven is zo uitzichtloos, dat ze niet 
meer investeren in zaken als hygiëne en 
onderwijs. Hun situatie is nu eenmaal 
zoals-ie is en ze denken dat dit nooit zal 
veranderen.” Aan Evis en haar team de 
grote uitdaging om dit gedachtepatroon te 
doorbreken.

Recht in het hart
Op de vraag wat ze daarvoor het meest no-
dig heeft, geeft ze een bijzonder antwoord. 
“Natuurlijk is geld welkom,” lacht ze. “We 
zijn bezig met het bouwen van een nieuw 
activiteitencentrum, vlak bij de rivieroever, 
want dit centrum is eigenlijk te ver weg 
voor de Roma. Maar laat de mensen in Ne-
derland vooral bidden om wijsheid, zodat 
wij op de goede manier communiceren 
met de Roma. Hoe raken we hen met onze 
activiteiten recht in het hart, zodat ze gaan 
zien dat er een ander leven mogelijk is? 
Dat is onze dagelijkse uitdaging.”

Gelukkig ervaart Evis veel steun van haar 
geloof in God. “Zijn liefde is de motivatie 
voor ons werk. God is er altijd bij, ook als 
wij het niet meer weten. Soms is het best 
frustrerend dat we niet alles kunnen doen 
wat we willen. Dat we niet alle problemen 
van de Roma kunnen oplossen. Maar dat 
geven we dan maar aan Hem over. Hij weet 
ervan.”

Tevreden met brood
Dan is het tijd om naar de gemeenschap-
pelijke ruimte van het centrum te gaan, 
want daar zit een groep van zo’n twintig 
Roma-vrouwen op ons te wachten. Som-
migen zijn op niet meer dan sokken in 
badslippers door de winterkou komen 
lopen. Voordat hun programma start, 

willen ze best wat vragen beantwoorden. 
“Wat mijn grootste droom is? Dat ik mijn 
kinderen elke dag eten kan geven. Al 
is het alleen maar brood, dan ben ik al 
tevreden,” vertelt een van de vrouwen. 
Een ander noemt de werkloosheid als het 
grootste probleem. “Ik kan best voor een 

dag zorgen dat ik er representatief uitzie 
voor een baan, maar hoe houd ik dat vol 
zonder water en elektriciteit?”
De vrouwen zijn stuk voor stuk blij met de 
hulp van Evis en haar team. “Zij helpen 
ons en onze kinderen, dat is voor ons het 
belangrijkste. Als onze kinderen het maar 
beter krijgen dan wij.”

Over de Roma
Roma-‘zigeuners’ (een term die Roma zelf als scheld-
woord ervaren) worstelen al eeuwenlang met achterstel-
ling, armoede en een slecht imago. Door discriminatie 
en uitsluiting vallen ze regelmatig voor de verleiding van 
criminaliteit. EO Metterdaad wil deze negatieve cirkel 
doorbreken en voert deze maand, samen met twintig 
hulporganisaties, campagne voor de Roma in Oost-
Europa. Het geld gaat vooral naar goed onderwijs voor 
Roma-kinderen. Dit is volgens deskundigen dé manier 
om te ontsnappen uit armoede en criminaliteit. Zo 
komen de kracht en waardigheid van deze gemeenschap 
weer tot bloei.

Help mee
Laat de Roma in Oost-Europa niet in de kou staan. Geef 
voor onderwijs en betere leefomstandigheden. Maak uw 
gift over naar NL88 INGB 0000 300 300 t.n.v. EO Metter-
daad o.v.v. ‘Roma’, geef online via Metterdaad.nl/roma of 
gebruik de antwoordkaart op pagina 35.
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