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JAARVERSLAG 2015 van STICHTING SOZFONDS

BESTUURSVERSLAG
2015 was een bewogen jaar. In Koerdistan was de politieke situatie
onrustig. Desondanks kon er gewerkt worden aan het Awatproject voor
kinderen met een verstandelijke beperking in Sulamanya. Stichting Soz
Fonds voor steun aan gehandicapte kinderen in Koerdistan/Noord-Irak
vierde het tienjarig bestaan.

Het bestuur
*
*
*
*
*

Soza Gaffaf, voorzitter
Majorie Leurdijk, secretaris.
Hans Schwarte, penningmeester
Lottie Schenk, algemeen bestuurslid.
Angeline Joordens, algemeen bestuurslid.

Ook in 2015 werd het bestuur ondersteund door Dorien Kres,
orthopedagoge. Voor de Koerdische inbreng zorgden ook dit jaar Raouf
Najmeddin en Agink Berwary, juriste.
Daarnaast is er een steungroep in Koerdistan, vrijwilligers van de
geregistreerde Stichting Soz voor Kinderen; het zijn professionals uit het
veld van speciaal onderwijs. De Koerdische stichting ressorteert onder
Stichting Soz Fonds.

Politiek en economie
Het jaar 2015 was net als het voorgaand jaar, een onrustig jaar. De
onlusten in het Midden-Oosten hadden hun weerslag op Koerdistan:
gevechten met IS, instabiele situatie in Bagdad. Dat uitte zich onder
andere in niet doorbetalen van salarissen aan leerkrachten,
demonstraties, sluiting van scholen. Maar de scholen startten weer, de
burgers probeerden hun dagelijkse routine weer op te pakken.

Het Awatproject
Sinds 2013 is Stichting Soz Fonds actief betrokken bij verbetering van het
onderwijs voor kinderen met een verstandelijke beperking aan de
Awatschool in Sulamanya. Aan de Awatschool is een andere directeur
aangesteld: Shaubo. Zij en haar docenten danken het Soz Fonds voor
introductie en het financieel mogelijk maken van het lesprogramma zoals
ontwikkeld door het Middle East Development Services (MEDS) naar
Engels voorbeeld (zie jaarverslagen 2013 en 2014). Op de Awatschool
verloopt het nu perfect. Er zijn meer leerlingen dan voorheen. Drie dagen

per week wordt met dit MEDS-lesprogramma gewerkt, de andere twee
dagen worden gebruikt voor andere activiteiten. Star City, een speelhal in
Sulamanya, heeft een halve dag in de week de hal gratis beschikbaar
gesteld aan de Awatschool.(zie:
https://www.facebook.com/AwatIMHCSuly)
Opvallend volgens MEDS-trainer Najeeba, is dat de docenten aan de
Awatschool in Sulamanya het systeem beter hebben opgepakt dan de
gelijknamige school in Erbil. Docenten zijn ook gemotiveerder en leveren
betere kwaliteit. De leerlingen hebben echter een laag niveau, het
opschalen van het lesprogramma naar een hoger niveau is nu nog niet
mogelijk. Maar vergroten van zelfredzaamheid wordt belangrijk gevonden.
Tevens het begeleiden van moeders met jonge verstandelijk beperkte
kinderen. Esther, leidster van MEDS, coacht op dit moment moeders in
Erbil. Wellicht kan het Soz Fonds haar ondersteunen, en dit ook in
Sulamanya introduceren.
Omdat er bij de Awatschool zorgen zijn hoe het verder moet met de
kinderen na de basisschool, en hoe kinderen zich in de maatschappij
staande moeten houden, is er behoefte aan kennisoverdracht op dit
gebied. Daartoe bezochten we een school voor voortgezet speciaal
onderwijs waar kinderen klaargestoomd worden voor een zo zelfstandig
mogelijk bestaan. We bezochten het Heliomare College in Alkmaar.

Bezoek aan Heliomare College in Alkmaar
Op 3 maart 2015 bezochten vier bestuursleden van het Soz Fonds het
Heliomare College. Deze school is een VSO-school (voortgezet speciaal
onderwijs) in Oudorp bij Alkmaar. Het is voortzetting van de VSO-school
De Alk in Alkmaar, recent gefuseerd met Heliomare.
De schoolpopulatie bestaat uit kinderen met een verstandelijke beperking
(zoals bij De Alk) en kinderen met een lichamelijke beperking (zoals bij
Heliomare). Ze betrokken in 2014 een fraai nieuw gebouw.
We werden ontvangen door Vera Schilder, intern begeleider van de
school. Ze maakte een speciaal ontvangstprogramma voor ons. We
begonnen met de rondleiding. Er zijn 170 leerlingen fifty/fifty voor
onderbouw (tot 14 jaar) en bovenbouw (enkele jaren langer) Onder – en
bovenbouw zijn verdeeld in groep laagfunctionerenden (kunnen tot ca 20
jaar blijven) en een groep hoogfunctionerenden (stromen veelal eerder
uit)
Men werkt met de nieuwe leerlijnen voor het ZML (Zeer Moeilijk
Lerenden), gratis te downloaden (CED leerlijnen VSO 2012). Daarbinnen
zijn vier kerndoelen gekozen met als hoofddoel: richting maatschappij
werken. (Zijn de doelen te vertalen voor Koerdistan?)
Zelfredzaamheid is een kerndoel. Stages helpen daarbij. Eerst zijn er
tijdens de onderbouw interne stages: klusjes doen, begeleid door een
oudere leerling. Daarna, voor 14- à 15-jarigen is er een groepsstage in
een bedrijf met begeleid werken.

Voor 16- à 17-jarigen is er de zelfstandige stage, af en toe begeleid. Deze
fase duurt twee jaar tot het verlaten van de school.
Wij zagen vooral bovenbouw-leerlingen. We bezochten een les veilig
werken, arbeidstraining, bibliotheek, les in burgerschap, Nederlandse les.
We zagen kinderen actief in een winkel, restaurantgroep, met fraai
ingerichte keuken en eethoek, en een woontraining. Men werkt volgens
“ADIM”: Activerend Direct InstructieModel.
We kregen een demonstratieles over gebruik van ICT door docent Hans
Smeele en leerlingen Mike en Fox.
Er is veel educatieve software online, voor rekenen, taal en begrijpend
lezen. Ontwikkeld door Stichting Op Maat. Zie www.omnidu.nl
Een belangrijk thema is seksualiteit. Ook in Koerdistan is dit een
probleem. In Heliomare heeft men regels opgesteld over
grensoverschrijdend gedrag. VRS+ : vriendschap – relatie – seks.
Omgang moet gelijkwaardig zijn, vrijwillig en passend in de omgeving.
Men toonde een koffer met voorbehoedsmiddelen van Rutgers. Soza
Gaffaf gaf aan dat het in de Koerdische cultuur ongepast is zulke middelen
te tonen. Op internet is voorlichting over seksualiteit te vinden:
www.regenboog.nl
We genoten een diner in buurthuis De Oever, bereid en geserveerd door
leerlingen van Heliomare. We kregen veel materiaal mee naar huis dat
ook in te zetten is voor het onderwijs in Koerdistan. We voelden ons
geïnspireerd om de opgedane kennis over te dragen naar de Koerdische
situatie.
Eind mei sloten de scholen in Koerdistan tot september, de Ramadan viel
in deze periode. Daarna gingen de docenten volgens plan twee maal per
week naar school, maakten plannen, kopieerden lesstof etc. Dr Bayan,
Koerdische psychiater die lang in Nederland heeft gewoond, en betrokken
is bij Soz Fonds-activiteiten ging met Najeeba naar de Awatschool in
Sulamanya. Najeeba gaf er eind september een workshop aan de
leerkrachten.
Er waren plannen om transport te regelen vanuit de vluchtelingenkampen
naar de diverse scholen voor speciaal onderwijs in Erbil, Duhok en
Sulamanya. Maar door de onrust in het land bleek dit onmogelijk.

Ondersteuning Hiwa- en Awatscholen in Sulamanya
We hebben voor de Hiwaschool voor doven en slechthorenden in
Sulamanya een printer, die ze erg nodig hadden bekostigd. Daarnaast
hebben we zowel voor deze school als voor de Awatschool in Sulamanya
de stookkosten betaald in december 2015. Zij hadden daartoe
onvoldoende middelen omdat de geldstroom vanuit de regering stokte.
Veel middelen gaan naar het bekostigen van de strijdkrachten.

Voor 2016 verwachten we dat we nog meer stookkosten voor onze
rekening zullen nemen. Daarnaast is er behoefte aan financiële steun bij
het vervoer van de kinderen naar en van de scholen.

Tienjarig bestaan van het Soz Fonds
Op 21 juli bestond het Soz Fonds tien jaar. We vierden op 26 september
een mooi verjaarsfeest in het huis van Soza, Raouf en hun gezin in
Amstelveen. Er waren heel wat mensen van het eerste uur: onder meer
ex-collega’s van Soza, mensen van ons HIWA-project voor
gehoorgestoorde kinderen, dr. Bayan die in Koerdistan de ideeën van het
Soz Fonds uitdraagt. Er waren indrukwekkende taarten, er was een
heerlijke Koerdische maaltijd bereid door Soza en haar gezinsleden.
Toespraken en een lied! Soza was zeer ontroerd. Het was een
gedenkwaardige avond.
De kosten van de avond werden betaald door de bestuursleden van het
Soz Fonds.

Plannen voor 2016
De plannen van het Soz Fonds voor de Awatschool zullen in 2016 worden
voortgezet, zo goed als de politieke situatie toelaat. Een programma voor
zelfredzaamheid moet nader worden uitgewerkt. Schoolvervoer,
verwarming voor de klassen en lesmateriaal zullen worden gefinancierd.

Voorlichting in 2015
Soz Fonds geeft regelmatig een update van de stand van zaken in de
Nieuwsbrief Amstelveen Internationaal.
Er is een Nieuwsbrief van het Soz Fonds 2015 op de site gezet en aan
donateurs toegestuurd.

Dank aan giftgevers
Het Soz Fonds dankt alle giftgevers, groot en klein, voor hun gaven in
geld en in natura.
Een speciale dank voor Jan Best, weduwnaar van Nanny de Vries, die in
2009 de opbrengst van haar boek Van Esfahan tot Efese aan het Soz
Fonds schonk, Jan schonk genereus vele boeken bij de herdruk in 2013 en
deed dat nogmaals bij het jubileum.
Een bijzondere dank aan KICI; sinds het samengaan met Humana tot
Sympany wordt de steun voor het Soz Fonds voortgezet.

