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Geachte dames en heren,
Wij, Vereniging Sinti, Roma en Woonwagenbewoners Nederland(VSRWN) vragen u hulp en
steun om het woonwagenbeleid voor Sint, Roma en Woonwagenbewoners zoals nu door
gemeenten bepaald en gehanteerd te stoppen.
Dit onrecht zoals in Nederland geschied, is een democratie onwaardig. De gemeenten in
Nederland hanteren een speciale apartheid beleid met speciale wetten voor Sinti, Roma en
Woonwagenbewoners zoals dat in Zuid Afrika werd toegepast op de zwarte bevolking. De
gemeentes in Nederland zijn er op uit om de Sinti, Roma en Woonwagenbewoners weg te
vagen. Er word zelfs een uitsterf constructie toegepast. Ook het afnemen van hun cultuur en
leefwijze en hun woonvorm. Dat betekend apartheid en zware discriminatie
Dit woonwagenbeleid betekent dat er staanplaatsen worden opgebroken en dat er geen nieuwe
staanplaatsen meer worden bijgebouwd. Wij worden dan verplicht in woningen gedwongen.
Iedere burger waar dan ook in de Europese gemeenschap is toch immers vrij om te wonen
waar hij of zij dat wil? Maar die vrijheid hebben de Sinti, Roma en Woonwagenbewoners
niet. Je kan letterlijk stellen dat zij vervolgd en opgeruimd moeten worden.
Wat is er in Nederland aan de hand? Er is in Nederland een platform voor gemeenten opgezet.
Daar bespreken de gemeenten hoe zij het beste Sinti, Roma en Woonwagenbewoners kunnen
aanpakken en dat wordt dan ook nog gefinancierd door de overheid. De gemeenten weten
absoluut niet hoe zij met Sinti, Roma en Woonwagenbewoners moeten omgaan, ook
onderzoek bureaus en onderzoeken van de gemeente halen totaal niets uit, omdat zij deze
mensen niet kennen en niets van hun leefstijl weten. Maar de gemeenten weten wel hoe zij
Sinti, Roma en Woonwagenbewoners moeten demoniseren en discrimineren.
Ook in kranten artikelen worden bevolkingsgroepen tegen elkaar opgezet. In de
krantenartikelen spreken de gemeente Waalre, Sittard en Tiel shierin hun beleid en
bevindingen uit. De vereniging ziet dit als haat zaaien en deze zogenaamde democratische
gemeenten hopen hun gang te kunnen gaan in het hanteren van hun beleid. Daarom wil de
vereniging u met klem verzoeken om direct in te grijpen bij deze gemeente Tiel, Waalre en
Sittard juiste personen hier voor in te schakelen, omdat deze gemeenten op een zeer ernstige
manier bezig is mensen rechten te schenden van Sinti, Roma en Woonwagenbewoners. Deze
gemeenten voeren actief uitsterfbeleid door nieuwe wetten en bepalingen vast te leggen
waardoor het voor de woonwagenbewoners onmogelijk is te blijven wonen op het kamp. De
uitvoering van de bepalingen vinden plaats door ze te terroriseren, te vervolgen, op te ruimen
en vervolgens hen naar woningen te dwingen. Dit kan niet erger en moet direct gestopt
worden. Ongelofelijk dat dit in Nederland mogelijk is. In Tiel en in Waalre beleven de Sinti,
Roma en Woonwagenbewoners weer het verleden.

EUROPESE AFSPRAKEN NEDERLAND: IN RELATIE TOT HET WONEN IN EEN WAGEN EN INBRENG
VAN BELEID
Europese Commissie (26 juni 2013): voorstel voor een Aanbeveling van de Raad aan EUlidstaten om sneller en efficiënter uitvoering te geven aan hun nationale strategieën en
maatregelen voor de integratie van groepen onder de paraplu van 'Roma', en om de twee
jaar de progressie hierin te rapporteren,
http://ec.europa.eu/justice/discrimination/files/com_2013_460_en.pdf
Opmerkingen:
1. Roma inclusief Sinti en Woonwagenbewoners CTravellers'). 2. Bevat een paragraaf over
(toegang tot) sociale huisvesting, inclusief (beschikbaarheid van voldoende) standplaatsen
voor woonwagens (in Nederland sinds 1993 als woonvorm erkend voor de huisvestingswet). 3.
Het kabinet heeft dit EC voorstel met hier en daar amendementen (zonder de strekking
teniet te doen), met het parlement besproken (30 augustus, minister Buitenlandse Zaken) en
tot goedkeuring besloten (4 december, minister Sociale Zaken), ter adoptie door de
Europese Raad op 9 december 2013. - Geannoteerde agenda Raad Werkgelegenheid en
Sociaal Beleid (WSBVC) 9 december en Brief minister Sociale Zaken 28 november, pagina 7-8
over de Roma aanbeveling (Tweede Kamer, vergaderjaar 2013-2014,21 501-31. nr. ))325).
http://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail.jsp?id=2013D47882&did=2013D47882 - Brief
minister van Buitenlandse Zaken over nieuwe Europese Commissie voorstellen, waaronder
fiche 5 over de Roma aanbeveling http://www.rijksoverheid.nl/documenten-enpublicaties/publicaties/20 13/09 /02/fiches-werkgroep-beoordeling-nieuwe- commissievoorstellen-bnc.html
Europese Commissie: Assessment National Strategies Roma Inclusion (NSRI), april 2012 / juni
2013:
http:// ec .europa .eu/justice / discrimination/files/roma_country_factsheets_20 13/netherlands_e
n.pdf
Opmerkingen:
1. EC Country factsheet Nederland met plussen en minnen (o.a. betrokkenheid
maatschappelijk middenveld inclusief Roma). 2. Fundamentele Rechten Agentschap EU
rapportage Roma in Nederland 2012 (FRANET), met name de hoofdstukken over Housing en
Active Citizenship http://fra.europa .eu/sites/default/files/situation-of-roma-20 12-nl.pdf 3.
Nederland neemt EC advies over voor een Monitoring, zij het enkel in kwalitatief opzicht,
gericht op Sinti en Roma (in dit geval: excl. Woonwagenbewoners/Travellers), met daarin
zowel de vier EU socio-economische peilers (onderwijs, werk, zorg, huisvesting incl.
woonwagens/standplaatsen), als ook de justitiële kant (discriminatie inter- en intra-groep;
criminaliteit; positie vrouwen en kinderen). Rapport bureau Movisie Guli 2013), uitgebracht
met kamerbrief minister Sociale Zaken i.s.m. Justitie en Onderwijs d.d. 2 december:
http://www.rijksoverheid.nl/nieuws/20 13/1 2/02/problemen-roma-en-sinti-aanpakken-oplokaal-niveau.html
Europese Raad Guni 2011): adoptie European Framework for National Strategies on the Social
Inclusion of Roma communities up to 2020 (na unanieme goedkeuring door de Sociale Raad)
http://www.eu2011.hu/news/romastrategia-egyontetu-tamogatas-szocialis-tanacsban
Opmerking:
1. Nederland adopteert het besluit, maar beperkt zich tot indiening, d.d. 21 december 2011,
van een 'set van algemene maatregelen', (dus een 'national strategy light'), gericht op een
deel van de totale beoogde populatie (alleen de Roma, dus Sinti noch
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woonwagenbewoners), met een zwaar accent op criminaliteitsbestrijding (programma
Justitie). http://ec.europa.eu/justice/discrimination/files/roma_nLstrategy_en.pdf 2. De
nationale conferentie op 27 november 2011, Lo.v. het Rijk met het oog op de Nederlandse
inzending voor Brussel (eind december 2011) en via workshops gericht op aanbevelingen op
de vier EU domeinen onderwijs, werk, zorg en huisvesting (incl. woonwagens/standplaatsen)
blijkt een farce. Geen enkele verwijzing naar verslag van de organisator, het Nederlands
Instituut Sinti en Roma (19-12-2011).
Europese Raad (2009): Besluiten over de Inclusion of the Roma (Sociale Raad, 8 juni 2009),
waaronder de 'Ten Common Basic Principles' als richtsnoer bij beleid en projecten (no.) 10:
'Betrek de Roma actief'):
http://www .consilium .europa .eu/uedocs/cms_ data/ docs/pressdata/ en/lsa/ 108377 .pdf
Raad van Europa:
Europese Commissie tegen Racisme en Intolerantie (ECRI) - 4e Periodieke Landenmonitor
met de kamerbrief van de minister van Sociale Zaken als reactie (18 november 2013)
http://raadvaneuropa .nlvertegenwoordiging .org/nieuws/20 13 /november /kabinetsreactieecri-rapport-nederland-rassendiscriminatie.html
Opmerking:
1. Sinds de tweede periodieke monitor (2002) maken Sinti, Roma en Woonwagenbewoners
deel uit van de rapportage via de vaste categorie 'vulnerable groups'. 2. De aanbevelingen
in relatie tot deze groepen (page 48-51) zijn inmiddels vertrouwd: aanbeveling 165 (164) en
167(166), over de (eind)verantwoordelijkheid bij de centrale overheid voor samenhangend
beleid t.a.v. en in samenspraak met gemeenschappen, respectievelijk de beschikbaarstelling
van voldoende standplaatsen voor zij die in een wagen (willen) wonen. 3. In zijn reactie
verwijst de minister (pagina 1) enkel naar de oprichting van een 'Roma Platform', dat in
werkelijkheid enkel dient voor (11) gemeenten, en in relatie tot de zegenoemde
multiproblematiek bij gezinnen met een Roma achtergrond (de Roma voortkomend uit het
Generaal Pardon van 1977: inmiddels uitgegroeid tot plm. 3.000 personen, dus niet de 5.000
Sinti noch de 25.000 Nederlandse woonwagenbewoners).
Commissaris Mensenrechten Thomas Hammerberg (februari 2012): in zijn rapport over
'Human rights of Roma and TravelIers in Europe' keert Nederland veelvuldig terug, waaronder
op pagina 195 (het wonen in een wagen in Nederland) en is wordt verwezen naar het
hoofdstuk over TravelIers (pagina 152 ev)
http://www .coe .int/t /commissioner /source/prems/prems 79611_GBR_CouvHumanRightsOfRo
ma_WEB.pdf
Het Comité van Ministers, tenslotte, heeft alle Aanbevelingen geadopteerd die de
Commissie van Experts voor Roma & TravelIers (MG-S-ROM) tijdens haar bestaan heeft
geformuleerd, waaronder die over Housing (2005) en Encampment / Standplaatsen (2004)
https://wcd.coe.int/ViewDoc .jsp?id= 797221 &BackColorl nternet=9999CC&BackColorl ntranet=
FFBB55&BackColorLogged=FFAC75
Het Europese Hof voor de Rechten van de Mens, tenslotte, heeft inmiddels uitspraken geveld
over de rechtmatigheid van het wonen in een wagen en de onrechtmatigheid van publieke
autoriteiten om mensen te verwijderen van hun standplaats, zonder alternatieven te bieden,
onder verwijzing naar relevante artikelen (inbreuk op familie leven; behuizing).
Zie hiervoor ook de artikelen over Europa in de twee meest recente afleveringen van het
periodiek Het Wiel, Woonwagen nieuws (2013).
Opvallend is de uitspraak van de advocaat van gemeente Den Haag, Drooglever Fortuyn
(2009), in een zaak tussen woonwagenbewoners en gemeente Den Haag LV.m. ontruiming
van standplaatsen en woonwagen lokatie, waarbij advocaat van bewoners refereert aan
Europese aanbevelingen en afspraken: 'Die zijn tussen lidstaten en gelden dus niet voor
gemeenten' .
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ADVIESGROEP VSRWN
De Vereniging van Sinti, Roma en Woonwagenbewoners in Nederland, afgekort VSRWN heeft
een adviesgroep in het leven geroepen om de Sinti, Roma en Woonwagenbewoners nog beter
van dienst te kunnen zijn, maar ook om een spreekbuis te vormen met en voor de Landelijke
overheid, de Provinciale overheid Overheid en de Gemeentelijke Overheden, Sinti, Roma en
Woonwagenbewoners.

De adviesgroep bestaat uit de volgende personen:

•

De Heer M. van der Vaart: deze is een succesvol zakenman, tevens bouwkundige op
het gebied van prefab woningbouw en woonwagen bouw, waarbij zijn ervaring als
caravan importeur van groot nut is. Verder is de de heer van der Vaart goed ingevoerd
bij de diverse doelgroepen.

•

De hr. N. Halberstad: eveneens een succesvol zakenman, bouwkundige, vooral op het
terrein van woonwagens en de randvoorwaarden die daarbij horen en samen met de hr.
v.d. Vaart de motor waarop de vereniging VSRWN draait.

•

Mevr. S. Agterbergh: Mevr. Agterbergh spreekt vier talen, waaronder de specifieke taal
van de Sinti en Roma. Zij is tevens als voorzitter het boegbeeld van de vereniging en
daarom het belangrijkste aanspeekpunt voor de VSRWN. Zij heeft reeds laten zien, dat
zij bijzonder deskundig is bij het opstarten en ontwikkelen van projecten voor de Sinti,
Roma en Woonwagenbewoners.

•

De hr Mr. Ing. A. Klein: Mr. Klein heeft vanwege zijn werkzaamheden als advocaat
ruime deskundigheid m.b.t. het begeleiden van en behulpzaam zijn bij de projecten van
jonge startende ondernemers.

•

De hr. N.A. Caneel: de hr. Caneel heeft ruime ervaring op HBO niveau m.b.t.
maatschappelijk werk, Reintegratie en schuldhulpverlening en dus vooral aanspreekpunt
van de leden van de VSRWN. Hij heeft 35 jaren op sociaal en maatschappelijk gebied op
gemeentelijk niveau in de woonwagenwereld gewerkt. Waarbij onder anderen ook
crisisteam woonwagen zaken.

•

De hr. Mr. J.T.J. van Diepen: Mr. Van Diepen heeft zijn sporen verdiend in de
advocatuur en zet zijn activiteiten voort in het juridisch begeleiden van de door de
vereniging en haar leden opgezette en op te zetten projecten.

•

De hr. P. Jarna: de hr. Jorna is al jaren volledig ingewerkt in de problematiek die er
bestaat tussen de Sinti, Roma en Woonwagenbewoners. De overheid en gemeenten. Hij
kent eveneens de weg in brussel en staatsburg. De hr. Jorna is zowel nationaal als
internationaal een klankbord voor problemen en fungeert daarom mede als mediator
tussen de beide doelgroepen.

De adviesgroep wenst zich in te zetten bij het oplossen van alle mogelijke problemen die zich
voordoen tussen de Sinti, Roma en Woonwagenbewoners aan de ene kant en de diverse
overheden aan de andere kant. De adviesgroep wil daarbij in alle eerlijkheid en met respect voor
beide partijen in dialoog trachten haar capaciteiten in te zetten. En het maatschappelijke
draagvlak vergroten.

De adviesgroep kan in concreto o.m. de volgende diensten aanbieden:

•

Communicatie tussen de doelgroepen en de diverse overheden.
Het vorm geven van beleid met het oog op normalisatie van de betrekkingen tussen de
gemeente Sinti, Roma en Woonwagenbewoners.

•

Het beoordelen en waarderen en begeleiden van de voor de individuele leden op te
zetten projecten (bedrijven).

•

Fysieke en financiële ondersteuning van de op te zetten projecten en het begeleiden
daarvan.

•

Juridische ondersteuning bij alle activiteiten de vereniging en haar leden betreffende.

•

Het opstellen van exploitatie begrotingen

•

Het instellen van sociale wijkteams en het begeleiden daarvan. Met aandacht voor het
woon en leefklimaat voor alle betrokkenen.

•

De maatschappelijke ondersteuning van de wijkteams mede met het oog op ontwikkeling
van jeugdbeleid op sociaal en cultureel terrein. Verder zal er ook aandacht zijn voor het
onderwijs

•

Ondersteuning bij het beheer en onderhoud van de wijken t.b.v. de wijkteams.

•

Het opstellen en begeleiden van meerjaren onderhoudsplanning

•

Het doen van taxaties opstallen, woonwagens e.d.Het bouwen van woonwagens en
woningen, volgens de normen van de overheidHet renoveren van woonwagens en het
aanleggen van woonwagenkampen

Verder wil de adviesgroep zich richten op het vergroten van de draagkracht en de acceptatie
door de Nederlandse bevolking. Door de jaren heen is er veelal niet een goed beeld ontstaan
m.b.t. bijvoorbeeld het wonen en de woonbeleving van Sinti, Roma en Woonwagenbewoners.
Daar wil de adviesgroep zich stevig voor inzetten.

Ook wil de adviesgroep werken aan het handhaven van de diverse woonwagen locaties en daar
waar nodig is het uitbreiden van de woonwagen locaties.
De doelgroep moet een vrije keus kunnen maken tussen het verwerven van elke vorm van
zelfstandige woonruimte.
Het recht op deze keus betekent dat de door diverse gemeenten gehandteerde sterfhuis
constructie met betrekkeing tot woonwagen locaties en woonwagen niet meer het hoofddoel van
deze gemeenten mag en moet zijn.

Hoogachtend, Vsrwn
De overmaat 26
6831AH
Arnhem
E-Mail: vsrwn@hotmail.com

Tel: 0610552438/0617479925/0641515292
Fax:0263230260
Kvk: 55083447
Banklng: 5160421
Website: www.vsrwn.weebly.com

Voorzitter:

Penningmeester:

Secretaris:

Algeheel directeur:
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WERKGROEP ALGEMEEN
Vereniging van Sinti, Roma en andere Woonwagenbewoners in Nederland

Aanleiding
De VSRWN heeft een beleidsvisienotitie opgesteld. In deze beleidsvisienotitie staat met welke
uitgangspunten de vereniging aan de slag gaat om de maatschappelijke positie van de Sinti en Roma
en wagenbewoners in Nederland structureel te verbeteren en hoe zij dit wil doen. ' De vereniging wil
aandacht voor de inrichting van de woonwagenlocaties, verbetering van de leefomstandigheden op de
locaties, aandacht voor woon en leefklimaat op en rond de locaties e.d., en wil verbetering van
onderwijsparticipatie van kinderen en jongeren en werkgelegenheid bevorderen. In het visie verhaal
staat op welke wijze de VSRWN dit wil doen: 'De Vereniging wil een verbindende schakel vormen
tussen de Sinti en Roma en Woonwagenbewoners onderling en de diverse overheden. Deze
opstelling kan alleen maar slagen, als deze voldoende wordt gesteund door haar achterban. Deze
steun is er in zeer grote mate, gezien het feit, dat de Sinti, Roma en Woonwagenbewoners zelf de
vereniging vormen. Op 22 februari zal het bestuur en de adviesraad van de VSRWN dit stuk
vaststellen en vervolgens met de achterban hierover in gesprek gaan.
Daarna wordt er een besluit genomen.

De vereniging signaleert heden ten dage geen verbetering van de positie van de Sinti, Roma en
Woonwagenbewoners. En ziet dat deze groep van hen buiten de boot dreigt te vallen, en in een
neerwaartse spiraal terecht komt. (3% van het totaal aantal leerplichtige kinderen en jongeren gaat
onregelmatig naar school) Ook ziet de vereniging dat het vertrouwen tussen instanties, gemeenten en
achterban niet voldoende is om deze neerwaartse spiraal om te buigen. Criminaliteit dreigt een groter
probleem te worden. De integratie tussen alle burgers is nog niet voltooid. Wij, de vereniging en ook
overheden moeten keihard gaan samenwerken om alle problemen die er zijn gezamenlijk op te
lossen. De vereniging heeft het respect en het vertrouwen van het overgrote deel van de achterban.
Onze vereniging is gestoeld op eerlijkheid, transparantie, duidelijkheid, gelijke behandeling en
openheid en dat weet de achterban. Als onze Vereniging op een woonwagenkamp komt wordt de
vereniging met open armen ontvangen. Er wordt met aandacht naar ons geluisterd. Er is eindelijk een
vereniging die zij kunnen vertrouwen die voor hun belangen opkomt en de waarheid spreekt. Behalve
een groot netwerk in de achterban kent de VSRWN ook een groot netwerk van externen van
Europese overheid, de landelijke en lokale overheid, evenals relevante organisaties van onder andere
onderwijs, werkgelegenheid, sport en spel. Zo kan de vereniging een bijdrage leveren in het
bevorderen van de integratie tussen Burgers, Sinti, Roma en Woonwagenbewoners.
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Werkgroep algemeen

Om de extra aandacht en aanpak die nodig is om de positie te versterken van de Sinti, Roma en
Woonwagenbewoners heeft de VSRWN een werkgroep samengesteld van personen, die allen komen
uit de achterban van Sinti, Roma en Woonwagenbewoners. Deze werkgroepleden hebben een
uitstekende staat van dienst ontwikkeld. Zij zullen een positief voorbeeld zijn voor de achterban. En de
werkgroepleden zijn goed op de hoogte van de ontwikkelingen in de achterban en hebben kennis van
gemeentezaken en andere externen. Zij willen zich inzetten voor de achterban en hen ondersteunen
bij allerlei zaken die van belang zijn voor hun positieverbetering. Zij zijn de gewenste verbindende
schakel tussen de diverse groepen en partijen. Het draagvlak en bereik bij de achterban zal worden
vergroot door het uitvoeren van een landelijke tournee langs Sinti, Roma en woonwagenlocaties en
daar waar zich 'witte vlekken' voordoen initiatieven stimuleren en contactpersonen werven. De
werkgroepleden nemen contact op met al aanwezige locale en regionale contactpersonen.

Een aantal werkgroepleden is gevraagd deel te nemen. Het enthousiasme voor deze opzet is zo groot
dat enkele mensen zich spontaan hebben aangemeld. Allen zien voor zich de rol die zij hebben om
contacten te leggen met de achterban, te signaleren, waar nodig te adviseren en te bemiddelen. Bij
grote of ingewikkelde vraagstukken zullen de knelpunten met de adviesgroep en het bestuur
besproken worden. Op basis van de aanbevelingen zal met de betrokkenen een advies gegeven
worden. De betrokkenen beslissen altijd zelf of zij hiermee aan de slag gaan. Deze
werkgroepopstelling past uitstekend bij de overlegstructuur, gebaseerd op de hiërarchie die bestaat
binnen de Sinti en Roma leefgemeenschappen; er is een 100% saamhorigheid over de te
nemen en genomen besluiten.

Doelstelling:
Deze werkgroep zal al of niet gevraagd contact opnemen met alle woonwagenkampen, met contact
personen praten, luisteren naar de knelpunten. De werkgroep zal aanbevelingen geven en verslag
doen aan bestuur en achterban. Op basis van de informatie zal een advies gegeven worden aan de
contactpersonen. Daar waar extra bemiddeling nodig is, zal het werkgroeplid hierin bemiddelen.
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Samenstelling Werkgroep Algemeen
Tato Mirando/Adolf Weiss: Hij is een groot musicus, die veel reisde met zijn muziek.
Hij is Koninklijk onderscheiden. Hij is een goede algemene coördinator en spreker. Hij heeft in de
Sinti- en Romawereld veel respect opgebouwd. Zij luisteren naar hem. Hij is een verbindende factor,
hij weet de Sinti en Roma weer bij elkaar te brengen. Hij heeft de Holocaust meegemaakt, toen hij
tussen de 8 en12 jaar was. Hij heeft met zijn familie op verschillende plaatsen in Nederland
ondergedoken gezeten en is daardoor gered.
A.M. Roels en l.S. Basily: zijn de vaders van de Basily Boy's, een muziek groep die regelmatig in
Europa optreedt. Ook organiseren zij de Django Reinhardfestivals. En hebben ook bij de Rolling
Stones privé opgetreden.
Beike Steinbach: Zij heeft een tentoonstelling over de tweede wereldoorlog samengesteld. Zij weet
ook veel over deze periode. De tentoonstelling heeft in Westerbork, gemeente Den Haag, Kamp
Vught en Amersfoort gestaan. Aan de achterban en op scholen geeft zij voorlichting en lezingen over
de tweede wereldoorlog. De tentoonstelling bestaat uit foto's en teksten en bestaan uit veertig
panelen afgewisseld met veel teksten en foto's.
Johan/Raclo Keiman: Hij is algemeen coördinator, zakenman, heeft veel contacten en geniet
vertrouwen.
Rowena Keiman: Zij is afgestudeerd in de economie aan de hoge vakschool in Wageningen. Tevens
is zij ook administratief medewerkster.
Nino Halberstad (junior) : Hij is trainer, ook groepsleider bij voetbaljongeren en moeilijk opvoedbare
jongeren
Nino Halberstad (senior): penningmeester, zakenman, bouwkundige woonwagens, kent veel
mensen en men vertrouwt hem.
Sabina Achterbergh: Zij is voorzitter van de VSRWN, goede spreker en voorlichter. Zij spreekt 4
talen, ook Roma- en Sintitaal. Zij heeft goede contacten met de landelijke overheid en in Brussel. En
ze is al jaren actief in de belangenbehartiging voor voldoende en goede woonwagen locaties.
De heer N. Caneel: Hij is maatschappelijk werker. De thema's waarmee hij gewerkt heeft zijn woonen leefklimaat, individuele gezinsproblematiek, schuldhulpverlening en reïntegratie en
woonwagenzaken.
Thea van Vulpen: Zij is sociaal-cultureel werkster van beroep. En is in haar dagelijks leven consulent
vrijwilligerswerk, die het opbouwen en ontwikkelen van organisaties zoals verenigingen. Ook kent zij
projectontwikkeling en fondswerving. Zij is zes jaar voorzitter geweest van de Landelijke Sinti en
Roma organisatie
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Taak werkgroep:
De werkgroep wordt ingezet om op de locatie in gesprek te gaan, zowel met de achterban die in
woonwagens wonen, maar ook in burgerhuizen.
De werkgroep algemeen, de naam zegt het al, pakt alle thema's op, die van belang zijn voor de
achterban. De diversiteit van de werkgroepleden zegt iets over de verschillende thema's en inzet waar
zij mee aan de slag willen.
Het gaat om de volgende uit te werken thema's: jeugdactiviteiten en -voorlichting, onderwijs en
educatie, werkgelegenheid, tweede wereld oorlog en herdenken, cultuur, muziek, huisvesting en
woonwagenbeleid en sport en spel.

De werkgroepleden wil ouders, jongeren en jongvolwassenen bereiken. Vanuit de werkgroep zullen
diverse activiteiten ondernomen worden zoals lezingen, congressen, tentoonstellingen, reizen naar
concentratiekampen. Om de integratie te bevorderen zullen ook zoveel mogelijk burgers hiervoor
uitgenodigd worden mee te doen.

Thema uitwerking
De werkgroep wil in gesprek met de achterban met de volgende thema's aan de slag:

Onderwijs
Doelstelling:
De vereniging wil dat alle kinderen naar school gaan en van daaruit doorstromen naar hoger en
beroepsonderwijs. De vereniging schat in, dat zeker 3 % niet naar school gaat. Door de contacten die
de werkgroepleden hebben, verwacht de vereniging dat met de hulp van de ouders hun kinderen de
kansen krijgen en deze gaan grijpen. Dat ouders ook gaan inzien, hoe belangrijk het is om onderwijs
te volgen. Deelname aan de voorschool is een grote drempel. Voorlichting aan ouders geven om de
angst van de ouders dat er iets met de kwetsbare kleine kinderen kan gebeuren, weg te nemen, zal
meedoen sterk vergroten.

Arbeid
Doelstelling:
De vereniging wil met eigen mensen jongeren en jonge mensen stimuleren om door middel van
arbeidsreïntegratie een baan te vinden of een eigen bedrijf te starten. De VSRWN heeft tevens de
beschikking over een team van vaklieden zoals loodgieters, elektriciens, timmerlieden, metselaars en
stratenmakers. Zij kunnen jongeren ondersteunen in hun weg naar arbeidsdeelname.

Wonen
Doelstelling:
De VSRWN is van mening dat mensen vanuit een vrije keuze bepalen of zij in een rijtjeshuis of in een
woonwagen willen wonen. De VSRWN pleit er dan ook voor om in goed overleg met de gemeente
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goede en veilige woonwagenplekken en locaties te houden. De burgers worden toch ook niet met
uitsterfconstructies bedreigd en hoeven zeker niet verplicht in een woonwagen te wonen?

Sport en spel
Doelstelling:
Een belangrijke stimulering voor de jeugd is deelname aan sport en spel. De vereniging verwacht dat
deelname aan onderwijs het beste kan worden aangewakkerd, ook door hun ouders, om kinderen te
stimuleren deel te nemen aan sportclubs. De vereniging wil daarvoor faciliteiten creëren, waarbij
contacten met diverse sportclubs zullen worden opgezet.

Tweede Wereld oorlog en herdenken
Doelstelling:
De vereniging wil de herinnering aan de tweede wereld oorlog houden. Zij wil in gesprek met de
overlevenden van deze oorlog. Zij vindt dat er veel meer informatie over de verschrikkelijke
gebeurtenissen en de gevolgen van de oorlog en de vervolging is, dan nu algemeen wordt
aangenomen. Een aantal werkgroepleden zullen door middel van voorlichting de aandacht hierop
extra vestigen. Zo wordt recht gedaan aan alle overledenen en overlevenden en kan herdenking
volwaardig plaatsvinden. Reizen naar de vernietigingskampen kan zeer goed door de werkgroep
worden georganiseerd. De werkgroep zal uitzoeken in welke vernietigingskampen Sinti's en Roma's
zijn omgekomen; het was niet alleen in Auswitsch.

Muziek
Doelstelling:
Muziek is een belangrijk onderdeel in de cultuur van de Sinti, Roma en Woonwagenbewoners. En
wordt van generatie naar generatie overgedragen. Om deze muziek te behouden en te
professionaliseren zal ook vanuit de werkgroep extra aandacht gegeven worden.
Voorzitter:

Sabina Achterberg

Penningmeester:

Ni no HYl'erstadt
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