Charitatief

stand in leefomstandigheden, scholing
en toegang tot de arbeidsmarkt.

Naast een zorgvuldige dienstverlening aan
onze klanten vinden wij het ook belangrijk
om op een maatschappelijk verantwoorde
manier bezig te zijn. Naast het toepas-

Aan de basis beginnen
Het brengen van sociale en maatschappelijke welvaart onder de Roma’s is een
complexe materie. De afzijdigheid van
de maatschappij bij ouderen is gestoeld
op een eeuwenoude traditie en tragedie
uit het recente verleden. Bij de jongeren
daarentegen is openheid en belangstelling voor vernieuwing. Onze bijdrage is
gericht op het creëren van mogelijkheden om de jongeren onderwijs te bieden.
Wij zien onderwijs als basis om in de toekomst aansluiting en integratie te vinden
in de maatschappij.

sen van duurzaamheidsaspecten en social
return in onze dagelijks bedrijfsvoering
geven we ook steun aan groepen die een
grote sociale en maatschappelijke achterstand hebben.
BOOT heeft als doel gesteld om vanuit
haar welvaart een basis te leggen voor
betere leefomstandigheden op plaatsen
waar deze niet zijn. Wij realiseren ons
daarbij dat we beperkt zijn in onze mogelijkheden.

Een klein deel in het uiterste westen van
Oekraïne vormt ons werkgebied. Onze
werkzaamheden zijn voornamelijk gericht op de Roma’s die in dat gebied wonen. Zij kampen met een enorme achter-

In de praktijk
Jaarlijks brengt een team van BOOT een
bezoek aan het werkgebied in Oekraïne.
Wij onderzoeken daar de wensen en mogelijkheden.
Voorbereidende werkzaamheden worden
door vrijwilligers van ons bureau uitgevoerd. Daarnaast streven wij ernaar dat
de mensen ter plaatse leren om zelfstandig plannen op te stellen en te budgetteren. Komen we er samen uit, dan geven
we groen licht op het project en kan gestasrt worden met de realisatie. De financiering van het project komt dan voor rekening van ons bureau. Na realisatie van
het project vindt evaluatie plaats en leren
we weer voor de toekomst.

Voor een goede coördinatie en afstemming werkt BOOT nauw
samen met de stichting Hulp Oost Europa. Zij hebben jarenlange ervaring in dit werkgebied en vervullen een waardevolle rol
bij de keuzes die elke keer weer gemaakt moeten worden.
Financiering
Voor onderwijsprojecten onder de Romabevolking is BOOT
(mede)financier voor het realiseren van nieuwe schoolgebouwen. Ook het aanbrengen van verbeteringen voor bestaande
faciliteiten behoort tot ons programma. Op het gebied van
energiebeheer zijn projecten uitgevoerd waarbij comfort en
energiebesparing is gerealiseerd door toepassing van na-isolatie van gevels en dakisolatie. Bij nieuwe scholen richten we
ons veelal op het doelmatig inrichten van de buitenruimte. Het
aanleggen van een sportvoorziening is hiervan een onderdeel.
Voor het centrale trainingscentrum in Csonkopapi (Popove)
is door BOOT een ondergrondse installatie geplaatst voor het
zuiveren van drinkwater. Deze installatie ontdoet het grondwater, welke onttrokken wordt uit een lokale boorput, van ijzer en
mangaan.
Microkrediet
Vanuit de gedachte, dat wanneer het ondernemersklimaat gunstig is, de welvaart vanzelf zal gaan stijgen, stelt BOOT ook microkredieten beschikbaar aan lokale ondernemers in Oekraïne.
Betere welvaart wordt dan het vliegwiel voor meer werkgelegenheid. Microkrediet wordt beschikbaar gesteld aan gevestigde bedrijven en startende ondernemers.
Een mooi voorbeeldproject is een meelfabriek in het uiterste
zuidwesten. Daar was behoefte aan een kwaliteitsverbetering
van het product waardoor meer afzet mogelijk gemaakt kon
worden. Echter, de financiële middelen en technische kennis
ontbraken. Om tot kwaliteitsverbetering te komen was er behoefte aan een pelletpers. BOOT heeft een complete gebruikte
perslijn in Nederland aangeschaft, getransporteerd en operationeel gemaakt in Oekraïne. Na een inwerkperiode is de
productie van 4 ton per dag verhoogd naar 12 ton per dag. Het
aantal werknemers bij de meelfabriek is in de zelfde periode
verdubbeld. Er liggen nog een aantal verbeteringen in het productieproces in het verschiet waardoor nog 40% verbetering in
productie en tevens een verbetering in kwaliteit te realiseren is.
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