Opknappen van het Social Support Centre in Amman, Jordanië
Het Social Support Center (SSC) in Amman is een centrum dat alternatieve onderwijsvormen en counseling
biedt aan kinderen die voortijdig de school hebben
verlaten en in plaats daarvan werken. Het bevindt
zich in Oost Amman, waar veel kinderen werk
verrichten in ambachtelijke werkplaatsen, garages
en de bouw, of op straat kauwgom en sigaretten
verkopen, auto’s wassen of bedelen. Meisjes doen
meestal huishoudelijk werk en worden vaak erg in
hun bewegingsvrijheid beperkt. Het meeste werk
dat kinderen doen is schadelijk voor hun
ontwikkeling of gezondheid en valt daarmee onder
de categorie “kinderarbeid”.
Jordanië telt ongeveer 33.000 kinderarbeiders
(telling 2007). Dit hoge aantal is vooral het gevolg
van de economische crisis die vooral de arme
gezinnen treft en het falende onderwijssysteem. De
kwaliteit van het onderwijs op de meeste
openbare scholen laat te wensen over, er is veel geweld tussen en tegen de leerlingen en doorgaans zijn de
scholen niet uitgerust voor kinderen die door hun kwetsbare achtergrond speciale behoeften hebben. Het
gevolg is dat ze voortijdig afhaken en in werk terechtkomen.
Het SSC biedt momenteel alternatief onderwijs aan zo’n 500 kinderen tussen de 12 en de 18 jaar.
Dit houdt in dat ze 3 cycli van 8 maanden participatief basisonderwijs krijgen aangeboden, waarna ze
toegang krijgen tot vaktechnische opleidingen. Ze worden zo geschoolde vakkrachten, waarmee de armoede
cyclus die door kinderarbeid in stand wordt gehouden wordt doorbroken. Naast de gewone vakken zoals
Arabisch, Engels en rekenen besteedt het SSC veel aandacht aan sociale vaardigheden, het opbouwen van
zelfvertrouwen, creatieve vakken en een oriëntatie op het beroepsleven.
Het centrum is erg aan het
uitbreiden en hoopt in het
komende jaar plaats te kunnen
bieden aan het dubbele aantal
kinderen. Op het terrein van het
centrum staan een paar
werkplaatsen die worden
omgebouwd tot klaslokalen.
Wat er op dit moment ontbreekt
is een ruimte waar de kinderen
kunnen verblijven in de pauzes
en als ze op school aankomen.
Vooral op de momenten
waarop de klassen uitgaan is het
een drukte van jewelste en
lopen de gemoederen vaak op,
gewoon omdat er geen ruimte is
waar de kinderen kunnen
ontspannen.
De steun van Overal biedt hiervoor uitkomst: met het geld kan een loods worden opgeknapt waar de kinderen
kunnen pingpongen en tafelvoetballen. De foto boven laat zien hoe de loods er op dit moment uit ziet. Het
plan is om de muren verder op te trekken, de vloer te betegelen, deuren en ramen te maken en natuurlijk om
het geheel met verf mooi af te werken.
Namens de jeugd van OostAmman hartelijk dank!

