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Modeshow.

Uitleg van de hondenbrigade.

ject genoemd met daaronder de
sponsoren.
Mollevanger: ,,Met het plan
was ik natuurlijk nog niet bekend hoe ik het operationeel ten
uitvoer moest brengen. Ik ging
me oriënteren voor vestiging op
Curaçao. Ik bezocht daartoe onder andere de emigratiebeurs in
Utrecht. Daar heb ik bij de stand
van Curaçao de toenmalige Gevolmachtigde minister Paul Comenencia ontmoet. Hij luisterde
aandachtig naar het plan en was
onder de indruk van de methode
en mijn enthousiasme. Hij verschafte mij diverse contacten om
me op weg te helpen. Bij het opstarten van het project heeft de
Antilliaanse medefinancieringsorganisatie (Amfo) de aanvraag
in behandeling genomen. Deze
organisatie heeft geholpen met
een derde van de gelden die nodig waren om het project ten uit-

Op 13 februari om 15.00
uur is er een programma
waarbij het thema cultuur
aan de orde komt. Mollevanger: ,,De jongeren
hebben een mondiaal
programma opgezet in
horeca, sport en beveili-

ging en kunst en creatieve vormgeving op Brakkeput Bivak. DJ Maarten
Schakel van Dolfijn FM
en DJ NRG zijn bereid
gevonden om in de middag de muziek te verzorgen.”

voer te brengen. Met veel organisaties, overheid en mensen is gesproken over het project en de
methode. Veel bedrijven zijn benaderd voor sponsoring. Maar
vaak heb ik te horen gekregen dat
er al zoveel projecten bestaan die
zomaar opgezet zijn voor jongeren. Enige organisaties hebben
kleine bedragen toegekend
waardoor het transport voor de
jongeren tot nu toe bekostigd
kan worden. Een fundraising is
gehouden door de tafelronde
waarbij we enkele middelen konden aanschaffen. Tot nu toe hebben we zelf de creativiteit moeten
gebruiken om de jongeren een
kijkje in het beroepsleven te geven. Uiteindelijk is er maar
een derde van de projectbegroting toegekend. Een zeer gulle
gever heeft de bus voor het project aangeschaft. We zijn zeer
dankbaar voor alle giften en de
medewerking die tot nu toe verleend is.”
De doelstelling van het Feniks
Project is het verzorgen van een
brede beeldvorming met betrekking tot de capaciteiten, de talenten en de zelfstandigheid van
jonge mensen. Mollevanger wil
een open communicatie tussen
ouders en jongeren bewerkstelligen, evenals gedragsbevordering
en gezondheidsaspecten bespreekbaar maken. Tenslotte wil
het project het bepalen van beroepskeuze en de begeleiding
naar een specifieke opleidingsmogelijkheid bevorderen.

Initiatiefneemster Inge Mollevanger.

Afsluiting thema cultuur

a meer diepgaand
onderzoek over de
problematiek met
Antilliaanse jongeren in Nederland en
Curaçao, evenals het afleggen
van bezoeken aan projecten in
Nederland, werd de jongerenproblematiek over de situatie op Curaçao voor haar meer inzichtelijk. Cijfers liegen er niet om. In
2008 zijn onder andere 1.500
abortussen verricht op het eiland. Naar schatting is 1,2 procent van de bevolking op Curaçao geïnfecteerd met hiv. In de
leeftijdsgroep van 15 tot 49 jaar is
dat meer: geschat wordt dat twee
van elke honderd mensen in deze leeftijdsgroep hiv heeft (GGD,
2005). De noodzaak voor voorlichting over de gevolgen van
vroegtijdige, wisselende seksuele
contacten is hoog. Mollevanger
bedacht een plan om de jongeren
op Curaçao te kunnen bereiken,
te boeien en daarbij de ouders te
betrekken om zo de aandacht te
vestigen op een leuke en leerzame middagbesteding die het gezinsleven ten goede zou komen
en bovengenoemde problemen
zou aanpakken.
Door het samenvoegen van eigen levenservaringen, de opgedane ervaringen op Curaçao en
de uitgedachte methodiek van
het Feniks Project, is het plan
vorm gaan krijgen. Het Feniks
Project is onderdeel van de
World Wide Wings Foundation,
dat zich inzet voor een betere
wereld voor jonge mensen, zo
staat op de website. Onder het
kopje projecten wordt alleen nog
maar het Curaçaose Feniks Pro-
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Door een onzer verslaggevers

Het begon allemaal in november 2008 toen Inge Mollevanger, projectmanager
van het Feniks Project, voor een studievakantie naar Curaçao kwam. Door
verkenning van de buurten op het eiland kreeg zij het gevoel dat een grote groep
jongeren de tijd vulde door op straat te hangen, zeer jonge meisjes met baby’s
rondwandelen en er weinig ontspanning- en recreatiemogelijkheden waren op
het eiland.

,,Kennis delen en kwaliteit geven is waar we naar streven, zo
staan we zeer open voor samenwerking met andere initiatieven
voor jongeren. Het Feniks Project heeft de ingrediënten voor
een complete aanpak voor motivatie, door een aangepaste structuur en methode aan te bieden.
De meerwaarde voor het verzorgen van deze naschoolse activiteiten is het terugdringen van
criminaliteit en zorgen voor veiligheid en vaardigheden, waaronder het punt optimalisatie van
communicatie zeer benadrukt
wordt”, aldus Mollevanger. Momenteel wordt gebruik gemaakt
van de Bivak op Brakkeput. Het
Feniks Project biedt gratis lunch
en vervoer aan, een haal- en
brengservice, om de drempel
laag te houden voor de gezinnen
met lage inkomens. Het gaat
hier momenteel om een groep
van ongeveer 45 jongens en
meisjes tussen de 12 en 18 jaar
die worden begeleid in naschoolse activiteiten, vijf dagen per

week, in een periode van negen
maanden, waarbij om de drie
maanden van discipline gewisseld wordt. Het plan is echter
geschreven voor 150 jongeren. Er
zijn op dit moment drie groepen
met drie trainingsbegeleiders.
Dagelijks worden de jongeren
vanaf 13.30 uur opgehaald bij diverse scholen. Hierop volgt een
lunch waarna de training start.
Dit kan ook een ‘outdoor experience’ zijn bij een bedrijf of organisatie. Zij krijgen de mogelijkheid om vragen te stellen met
betrekking tot huiswerk. Om
17.30 uur wordt begonnen met
het naar huis brengen van de
jongeren. Criteria voor deelname
gaat gepaard met een verwijzing
van school of via een psycholoog.
De jongeren worden op deze wijze weer gemotiveerd om te leren
op school. De initiatiefneemster:
,,We organiseren bedrijfsbezoeken waarbij ze de werking in de
praktijk kunnen zien. Deze bedrijven geven informatie en de
mogelijkheid een kleine activiteit

Workshop bij restaurant Peppers.

EHBO-training.
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uit te voeren om te ervaren of dit
is wat hen boeit. We monitoren
de voortgang door middel van
rapportages. De evaluaties worden uitgevoerd door professionele begeleiders die een hoge graad
hebben in de psychologie, waarbij een verplichte participatie van
de ouders in het project verlangd
wordt. Zo ontstaat er meer aandacht voor elkaar en is er zorg
voor professionele begeleiding.
De zware werkdagen van de ouders kunnen zorgen dat de aandacht verslapt en de jongere zich
op straat bezig gaat houden,
waarbij er geen huiswerk gemaakt wordt en er geen controle
meer is op wat er buiten gebeurt.
We hebben elke drie maanden
een evenement met een thema.
Dit wordt gezien als een soort
examen over alle zaken en
vaardigheden die ze tot dan toe
geleerd hebben in een discipline.
Wij proberen de communicatie
te stimuleren tussen alle groepen: de school, de ouders en de
jongeren in het project.”

Een rap-lied.
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Het Feniks Project is, zoals
vele sociale projecten, niet
gegarandeerd van voortgang
omdat de financiering vaak
maar voor een beperkte periode wordt toegekend.
Mollevanger: ,,Op dit moment moet het project geëvalueerd worden, ook financieel om de voortgang te garanderen. Waar het uiteindelijk
om gaat zijn de jongeren, zij
zijn er de dupe van als er
geen mogelijkheden zijn. De
meerwaarde voor het verzorgen van naschoolse activiteiten in het algemeen, is het
terugdringen van criminaliteit en het zorgen voor veiligheid en vaardigheden die
de jongeren nodig hebben
om hun leven in goede banen te leiden.”
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