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Chatproject
Cultuurverschillen tussen de dominante en de Hindoestaanse cultuur. Denk hierbij aan de prominent
aanwezige trots en het eergevoel, docenten die het gevoel hebben niet helemaal door te kunnen
dringen of de waarheid boven tafel te krijgen, etc. De behoefte aan meer informatie over de
Hindoestaanse cultuur en gebruiken is zeer gewenst. Docenten hebben meer handvatten nodig om
hier op een goede manier mee om te gaan.
Vragen die naar boven kwamen bij de docenten
• Wat zijn culturele aspecten waar school rekening mee dient te houden?
• Wat zijn tips om door de geslotenheid heen te komen?
• Wat kan school doen met de cultuur/generatie kloof tussen leerlingen en ouders?
Gezamenlijk signaal
Er is een behoefte aan een chatfunctie voor jongeren met een specifieke culturele achtergrond. Het
betreft veelal jongeren, m.n. meisjes met een hindoestaanse achtergrond, maar ook Marokkaanse en
Turkse jongeren. De vraag is voornamelijk gericht op knelpunten die de jongeren ondervinden in
hun sociaal emotionele ontwikkeling gericht op identiteitsvragen, waarbij vaak de cultuur een
belangrijk element is in de vraag. Vanuit de dagelijkse praktijk van het School Maatschappelijk
Werk liggen er vragen van meisjes rondom het 'jongens'-aspect; Geen vriendjes mogen hebben,
alleen binnen de eigen cultuur, strenge regels daaromtrent, uithuwelijking of in elk geval behoorlijk
richtinggevend zijn in met wie je zou mogen trouwen. Meisjes geven aan behoefte te hebben om
daar meningsvormend over te willen chatten met leeftijdgenoten met gelijke vragen.
Doel
Stichting Hindustani wil in samenwerking met Jeugdformaat komen tot een ‘chatroom’ voor deze
specifieke doelgroep, namelijk de Hindoestaanse jongeren. Wenselijk is, dat deze ingebouwd wordt
in de website van Stichting Hindustani en bemand wordt door vrijwilligers van de stichting. In de
aanloop hiernaar toe zullen partijen samen optrekken. De ‘chatroom’ dient in ieder geval aan de
volgende voorwaarden te voldoen:
Laagdrempelig
Preventief
Anoniem
Chat-project
De chatfunctie zal uiteindelijk bemand worden door zes jonge vrijwilligers van Stichting
Hindustani, die ondersteund en opgeleid zullen worden door professionals van Stichting
Jeugdformaat (het schoolmaatschappelijk werk).
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Beoogd resultaat
Jongeren kunnen eerder hun vragen bespreekbaar maken en daarmee zelf de regie pakken. Signalen
kunnen vroegtijdig opgepakt en doorgezet worden.
Projectverantwoordelijke
Zahida Malgoezar & de heer Soerin Narain: Kwaliteitsbewaking
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