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Deel 1: Reflecties. Roma in België



Deel 2: REYN (Romani Early Years Network)

• REYN (Romani Early Years Network) = een platform van en voor 
praktijkwerkers die zich inzetten voor de inclusie van 
Romafamilies en woonwagenbewoners aan basisvoorzieningen 
voor jonge kinderen en hun familie.

• REYN reeds actief in Kroatië, Hongarije, Italië, Kosovo, Servië, 
Slovakije, Slovenië, Ukraine, Bulgarije

• Concept REYN is een initiatief van International Step by Step 
Association (ISSA) &  Open Society Foundation (OSF)

• Sinds maart 2018 is er  Be-REYN!

• Het netwerk Be-REYN wordt gecoördineerd  door VBJK, Kind en 
Gezin en Levl



Ambitie van (Be-)REYN

A society where Romani  and traveller 
children in Europe benefit from quality,

inclusive and competent early childhood 
education and care systems (childcare centres, 

family support services, pre(school)).



Visie van waaruit we vertrekken



Be-REYN: Doelstellingen - Vlaanderen

1. Werk maken van meer 
gezinsondersteuning op de 
doortrekkersterreinen

2. Medewerkers K&G versterken om de
toegankelijkheid van hun 
dienstverlening voor Roma gezinnen te 
verhogen

3. Opzetten van acties om meer Roma 
warm te maken voor tewerkstelling in 
basisvoorzieningen.

4. Uitwisselingssessie organiseren voor alle 
Be-REYN leden



Ondersteuningstraject met Kind en gezin

• Kind en gezin – groot potentieel: 
• Komen bij vele gezinnen – al tijdens zwangerschap

• Gaan naar de families toe

• Brede opdracht – multidisciplinair team

• Veel expertise, maar ook nood aan extra ondersteuning

• Ondersteuningstraject bestond uit:  
• Analyse van eigen werking vanuit verschillende bronnen:

• Vanuit de dialoog met Roma gezinnen zelf

• Inspiratie over goede praktijken vanuit de andere REYN landen

• Decet principes, handelingsprincipes door Roma – experten

• Implementeren van diverse acties + Intervisie 



Vijf sleutels 

1. Shift in denken: van ‘moeilijk bereikbare groepen’ 
naar ‘makkelijk bereikbare organisaties’. 

2. (Blijvend) Investeren in een betrouwbare
werkrelatie

3. Empowerend werken: (gedeelde) 
verantwoordelijkheid bij de gezinnen en de 
gemeenschap 

4. Banden smeden met (vertrouwens)organisaties

5. Noodzaak van een competent systeem - Tijd voor 
reflectie in het team



Warme transities van thuis naar kleuterschool

Ouderklap = spel en ontmoeting

“Ik heb mij eindelijk nog eens kunnen douchen, geen dot 
op mijn hoofd maar losse haren, eindelijk eens iets anders 
dan alleen met de kinderen bezig zijn thuis.”

“dit doe ik echt voor mezelf, ik heb het in mijn agenda 
geplaatst.”



Acties ondernemen voor meer diverse teams in 
kinderopvang, kleuteronderwijs, … 

• ‘Dream to grow campagne’ ontwikkeld met verhalen 
van Roma professionals 



Gezocht: professionals die hun ervaring willen 
delen



Like ons op Facebook!

Het Belgisch Romani Early Years Network (Be-REYN) is 
een (lerend) netwerk van professionals en vrijwilligers die 
met Roma en woonwagenbewoners werken. Met dat 
netwerk willen we er mee helpen voor zorgen dat ook 
kinderen van Roma en woonwagenbewoners toegang 
hebben tot kwaliteitsvolle basisvoorzieningen en er zich 
goed voelen.

Lees hier meer over onze visie en missie

Like ons op Facebook en blijf zo op de hoogte van alle 
activiteiten!

https://vbjk.be/nl
https://vbjk.us20.list-manage.com/track/click?u=ea4b20308105164f5b40476f5&id=83d65af4ea&e=383af49736

