Armoede binnen de Surinaams-Hindoestaanse gemeenschap is taboe
Hoewel het met de meeste kinderen en jongeren uit de migrantengroepen goed gaat, is een goede
gezondheid en goede ontwikkeling niet voor alle kinderen en jongeren even vanzelfsprekend. In
vergelijking met autochtone kinderen en jongeren scoren allochtonen op een groot aantal gebieden
slechter. Zij hebben meer lichamelijke en psychische gezondheidsproblemen, vertonen meer
probleemgedrag, de deelname aan vrijetijdsactiviteiten is minder, schooluitval is hoger
werkloosheid en crimineel gedrag zijn hoger.
Daarnaast groeien migrantenkinderen, vergeleken met autochtone kinderen, vaker op in
gezinsomstandigheden die een risicofactor zijn voor opvoed- en opgroeiproblemen, zoals
eenouderhuishoudens en armoede.
Veel jongeren uit de Surinaams-Hindoestaanse gemeenschap komen uit gezinnen waar er sprake is
van armoede. Ten gevolge hiervan sluiten jongeren leningen af om allerlei kosten te dekken. Lenen
wordt gezien als een manier om materiele welvaart te creëren. Materiele welvaart wordt belangrijk
gevonden vooral binnen de Surinaamse-Hindoestaanse gemeenschap en is gekoppeld aan status en
maatschappelijk druk. Te denken valt aan het aanschaffen van een nieuwe auto, inrichten van een
woning of het bekostigen van een huwelijk. Dit heeft als gevolg dat er veel jongeren zijn met hoge
schulden die ze niet af kunnen betalen. Families zijn zich ook niet bewust van de consequenties die
het maken van schulden met zich mee brengt. Zo is het hebben van schulden, een van de redenen
waarom huwelijken uitlopen tot scheidingen volgens St. Hindustani/Vobis. Bijvoorbeeld, er zijn
vele casussen waarbij families en of partners na het aangaan van een huwelijk achter komen dat de
partner schulden heeft. Bovendien constateert st. Hindustani/Vobis dat het maken van schulden een
negatieve invloed heeft op het geestelijke welzijn van gezinnen en de thuissituatie van jongeren. Zo
raakt het leven in armoede en met schulden ook andere gevoelige taboes binnen de SurinaamseHindoestaanse gemeenschap waaronder huiselijk geweld, overspel, verslaving (drank, gokken en
drugsgebruik), huwelijksdwang en zelfdoding onder jongeren. Daarnaast verkleint het hebben van
schulden de kansen van jongeren om een financieel stabiele toekomst op te bouwen.
Binnen de Surinaams-Hindoestaanse gemeenschap heerst er een taboe op armoede. Er wordt hier
niet over gepraat vanwege de schaamte. Om de problematiek als gevolg van schulden die worden
opgebouwd te kunnen aanpakken, moet het taboe op armoede doorbroken worden en vervolgens
bewustwording gecreëerd worden van de consequenties van het opbouwen van schulden. St.
Hindustani/Vobis wil daarom jongeren trainen die aan de hand van voorlichtings- en
dialoogtrajecten met andere jongeren dit thema willen bespreekbaar maken. Om dit te kunnen doen
hebben ze behoefte aan training, kennis, tools en methodieken die geschikt zijn om specifiek deze
doelgroep te bereiken.
Onze vraag?
Hoe kunnen we armoede en schuld uit de taboesfeer halen en bespreekbaar maken onder de
Surinaamse jongeren in Den Haag? Veel jongeren uit de Surinaams-Hindoestaanse gemeenschap
komen uit gezinnen waar er sprake is van armoede. Ten gevolge hiervan sluiten jongeren leningen
af om allerlei kosten te dekken. Lenen wordt gezien als een manier om materiele welvaart te
creëren. Materiele welvaart wordt belangrijk gevonden vooral binnen de Surinaamse-Hindoestaanse
gemeenschap en is gekoppeld aan status en maatschappelijk druk. Te denken valt aan het
aanschaffen van een nieuwe auto, inrichten van een woning of het bekostigen van een huwelijk. Dit
heeft als gevolg dat er veel jongeren zijn met hoge schulden die ze niet af kunnen betalen. Families
zijn zich ook niet bewust van de consequenties die het maken van schulden met zich mee brengt. Zo
is het hebben van schulden, een van de redenen waarom huwelijken uitlopen tot scheidingen
volgens St. Hindustani/Vobis. Bijvoorbeeld, er zijn vele casussen waarbij families en of partners na

het aangaan van een huwelijk achter komen dat de partner schulden heeft. Bovendien constateert st.
Hindustani/Vobis dat het maken van schulden een negatieve invloed heeft op het geestelijke welzijn
van gezinnen en de thuissituatie van jongeren. Zo raakt het leven in armoede en met schulden ook
andere gevoelige taboes binnen de Surinaamse-Hindoestaanse gemeenschap waaronder huiselijk
geweld, overspel, verslaving (drank, gokken en drugsgebruik), huwelijksdwang en zelfdoding onder
jongeren. Daarnaast verkleint het hebben van schulden de kansen van jongeren om een financieel
stabiele toekomst op te bouwen.
Binnen de Surinaams-Hindoestaanse gemeenschap heerst er een taboe op armoede. Er wordt hier
niet over gepraat vanwege de schaamte. Om de problematiek als gevolg van schulden die worden
opgebouwd te kunnen aanpakken, moet het taboe op armoede doorbroken worden en vervolgens
bewustwording gecreëerd worden van de consequenties van het opbouwen van schulden. St.
Hindustani/Vobis wil daarom jongeren trainen die aan de hand van voorlichtings- en
dialoogtrajecten met andere jongeren dit thema willen bespreekbaar maken. Om dit te kunnen doen
hebben ze behoefte aan training, kennis, tools en methodieken die geschikt zijn om specifiek deze
doelgroep te bereiken.
Interviewlijsten (professionals)
Planning: april 2017
Focusgroepen
De eerste focusgroep met de jongeren was afgelopen week. Van Soerin heb ik begrepen dat het een
emotioneel bijeenkomst was met jongeren in de leeftijd van 12 tot en met 27 jaar. Velen hadden
schulden en heb van Soerin begrepen dat er dringende behoefte is aan voorlichting en hulp. Er
wordt een verslag gemaakt van de tweede focusgroep (met ouders) en de derde (Ouders en
jongeren) en het verslag zal ook aan mij gemaild worden. Actie Sahar: na mijn verlof zal ik de
opgehaalde informatie uit de focusgroepen verwerken in de trainingsmateriaal.
Planning: april 2017 F
Feedback op trainingsmateriaal
De actieve jongeren hebben op het concept van de training feedback gegeven. Ik zal de feedback
via de mail ontvangen.
Actie Sahar: na mijn verlof zal ik feedback verwerken in de trainingsmateriaal.
Planning: april 2017
Training aan jongeren st. Hindustani/Vobis
Na het finaliseren van het trainingsmateriaal, zal ik de training geven aan de voorlichters. Locatie
zal St. Hindustani/Vobis zijn en we zullen ook overige lokale zelforganisaties benaderen om
jongerenvoorlichters te werven (met het oog op verbreding kennisoverdracht zoals opgesteld in plan
van aanpak project)
Actie Sahar: training verzorgen.
Planning: mei 2017
Voorlichtingstraject jongerenvoorlichters
Na het ontvangen van de training zullen de jongerenvoorlichters een twee- of drietal
voorlichtingsbijeenkomsten organiseren.
Actie Sahar: waar nodig ondersteuning bieden.
Planning: mei/juni 2017

Intervisie jongerenvoorlichters
Hoe zijn de bijeenkomsten verlopen? Wat is de feedback van de voorlichters?
Actie Sahar: terugkoppeling in training verwerken.
Planning: juli 2017
Publiciteit & communicatie kennisdeling KIS.nl
Training en kennis over training beschikbaar stellen aan professionals en overige zelforganisaties.
Actie communicatie
Planning: augustus/september 2017
Sahar Noor
Projectmedewerker Huiselijk & Seksueel Geweld
Kennisplatform Integratie & Samenleving
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