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deugddoende vakanties voor kansarme kinderen bij gastgezinnen.

Archief

Hoewel onze actie voor Noord-Ierland reeds vele jaren werd beëindigd,
ondervinden we de laatste maanden een groeiende belangstelling van
Noord-Ierse jonge gezinnen voor onze organisatie. Meestal gaat het om
jonge vaders of moeders, die elk contact met hun vroeger gastgezin verloren
waren, en ons vragen hun huidig adres op te zoeken. Soms lukt het, soms
is het ook onmogelijk, vooral indien het vroegere gastgezin niet in België
woonde. We hadden toen een goede samenwerking me de caritadiensten
in Duitsland en Oostenrijk, en gelijkaardige organisaties in Nederland,
Frankrijk en Zwitserland.

de meeste kinderen kwamen meer dan één jaar in hetzelfde gastgezin, of
werden soms ook in een ander gezin geplaatst wanneer hun eerste gezin
hen niet opnieuw uitnodigde. En speciaal voor Belfast: bijna de helft van de
straten waarin onze Ierse kinderen woonden bestaan niet meer, omdat juist
die wijken door stadsrenovatie totaal werden veranderd. We hadden zeer
veel kinderen uit de beruchte “Divis Flats”, waarin een normaal familieleven
reeds toen onmogelijk was.

Een praktisch probleem was natuurlijk ook dat Euro-Children toen nog niet
beschikte over degelijk geprogrammeerde computers, maar enkel over
lijsten die werden opgesteld om de reis van de kinderen voor te bereiden.
Gelukkig werd voor elk kind en voor elk gastgezin een steekkaart ingevuld:
we hebben er duizenden ! Aan de hand van die lijsten en steekkaarten weten
we, dat in totaal 19 711 Noord-Ierse kinderen werden uitgenodigd … maar

								

Een bijkomend probleem is het opzoeken van meisjes: volgens de Britse
wetgeving gebruiken ze hun eigen familienaam niet, maar deze van hun
Voor de eerste periode uit de geschiedenis van Euro-Children, onder de echtegenoot .. terwijl ze in de archieven van Euro-Children natuurlijk juist
toenmailige naam “Jeugd zonder Land”, ontbreken alle concrete gegevens onder die familienaam te vinden zijn.
over de identiteit van de kinderen, die toen werden uitgenodigd. Deze
woonden vooral in vluchtelingencentra, velen in barakken, in Duitsland en
Oostenrijk. Alle gegevens moesten manueel worden opgeschreven, het Een ingewikkelde taak
gebruik van steekkaarten om tot een alfabetische lijst te komen was de
We zijn dan toch met goede moed begonnen: het bestaande bestand met
enigste mogelijkheid .. we leefden toen nog niet in het digitale tijdperk.
de kinderen die naar ons land kwamen vanaf 1990 (Tsjechië, Slovakije,
Voor de kinderen uit Noord-Ierland gebeurde de registratie reeds beter, Kroatië, Bosnië) vormde reeds de basis voor een nieuw “digitaal archiefomdat de organisatie in Belfast zelf goed was gestructureerd en de keuze bestand” en dit wordt nu stelselmatig aangevuld met kinderen uit Noordvan de kinderen gebeurde in samenwerking met de scholen.
Ierland. Het totaal geregistreerde kinderen kan u volgen op deze link

Belangrijk
Indien we van een vroeger Noord-Iers gastkind in het archief het adres
weervinden, is dat natuurlijk het adres dat werd genoteerd toen het kind
in het gastgezin was uitgenodigd. Zoals hoger vermeld is er zeer veel
veranderd in Belfast en zijn vele straatnamen verdwenen.
Hetzelfde probleem hebben we, wanneer een Ierse vader of moeder ons
vraagt het adres te bezorgen van het gastgezin waar hij of zij jaren geleden
verbleven. Toch lukt het soms, wanneer het gezin intussen niet is verhuisd
.. of hetzelfde telefoonnummer heeft bewaard.

102ArchiefWeb.pdf.

U kan ons helpen: indien u nog contact heeft met vroegere gastkinderen
uit Noord-Ierland, zend dan een mailtje met ofwel het nieuwe adres (voor
de meisjes ook de nieuwe familienaam) ofwel het e-mailadres. Dan kunnen
we ons archiefbestand aanvullen of verbeteren.
alle inlichtingen over het archief

fatherrobert@eurochildren.be

