
 

 

« With the most vulnerable Children & Youth! » 
Herkomst 

Fratelli werd in 2016 op-

gericht als een 

onafhankelijke non-profit 

organisatie in Libanon en 

erkend door het Ministerie 

van Binnenlandse zaken. 

 
Het is een gemeenschap-

pelijk project van de 

Broeders Maristen en de 

Broeders van de 

Christelijke Scholen.   
 

 

Het Fratelliproject schenkt 

bijzondere aandacht aan 

kinderen en jongeren die 

opgroeien in moeilijke 

omstandigheden, en in het 

bijzonder zij die op de 

vlucht zijn voor het 

oorlogsgeweld in Syrië. 

 
 

 

 
  Missie 

Wij willen de ontwikkeling van 

de totale persoon bij kinderen 

en jongeren aanmoedigen, op 

basis van hun primaire 

behoeften en inspelend op de 

meest dringende noden. 

Hiertoe ontwikkelden we socio-

educatieve projecten die 

tegemoetkomen aan de reële 

noden van deze kinderen en 

jongeren om hen opnieuw op 

weg te zetten naar een leven in 

een context van een rijpe 

volwassenheid. 

We  willen hen versterken 

zodat ze in staat zijn om de 

toekomst van hun gemeen-

schap te verbeteren vanuit 

een wederzijds respect en 

rechtvaardigheid. 

 
  Visie 

Ter bescherming en 
verdediging van de kinder-
rechten willen we de sociale 
en educatieve inclusie van elk 
kind en de interculturele 
dialoog bevorderen door 
maatschappelijke betrokken-
heid. Hierin treden jongeren 
op als hoofdrolspelers bij de 
ontwikkeling van een meer 
gelijkwaardige en recht-
vaardige samenleving. 

 

Brother Miquel Cubeles Bielsa  
Brother Andrés Porras     
Ms. Rana El Khoury 
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Onze waarden 

Zorg voor de meest kwetsbaren 

In de geest van broederlijkheid 

Zonder angst maar vanuit hoop 

Werken aan rechtvaardigheid 
en vrede 

Integratie en aanwezigheid 

 

The term Fratelli, which means 

brothers and sisters, expresses the 

family spirit that we hope to put 

into all our projects, personal and 

educational relations. We believe 

in teamwork and in establishing a 

network with other institutions. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

FRATELLI wants to reach children, 

youth and their families where they 

are, and design and adopt 

programs depending on their 

needs, sharing our resources and 

enhancing their own resources. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Sociale, educatieve, culturele 

en leeractiviteiten realiseren 

voor kinderen en jongeren in 

extreem arme, kwetsbare of 

risicovolle situaties, ongeacht 

of zij op school ingeschreven 

zijn of niet. 

Ons doel 



 

. 

De oorlog in Syrië heeft ervoor 
gezorgd dan ongeveer de helft  
van de Syrische bevolking het  
land ontvlucht is. Heel wat van 
die vluchtelingen hebben de 
grens naar Libanon 
overgestoken. Dit zorgt voor een 
toevloed van meer dan 1,5 
miljoen Syrische vluchtelingen. 

  
De grote toevloed van 
vluchtelingenkinderen zorgt voor 
een enorme druk op het Libanese 
onderwijs. Er is onvoldoende 
capaciteit om tegemoet te komen 
aan de noden van alle 
vluchtelingenkinderen. We stellen 
vast dat duizenden kinderen er 
niet in slagen om door te stromen 
naar het onderwijs en dit omwille 
van tal van omstandigheden 
zoals plaatsgebrek in de scholen, 
hoge transportkosten, grootte van 
de families, etc. Om hieraan 
tegemoet te komen werden in het 
kader van het Fratelliproject tal 
van kleine en grote initiatieven 
genomen. Zo werd er onder meer 
een schoolbus aangekocht, maar 
er werden ook speciale 
programma’s ontwikkeld die 
kinderen moeten voorbereiden op 
of ondersteunen in een deelname 
aan het officieel Libanees 
onderwijs. 

De toegang tot onderwijs 

voor kinderen van 

vluchtelingen uit Syrië en 

Palestina en de meest 

kwetsbaren uit Libanon 

toestaan en verbeteren. 
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Er is weinig toekomstperspectief   
voor deze vluchtelingen. Ze leven      
in precaire en sterk verarmde situatie. 
Er is een hoge graad van 
werkloosheid. Dit heeft enerzijds      
te maken met de taal en anderzijds 
met het feit dat ze onvoldoende 
gekwalificeerd zijn als arbeidskracht. 
Bijgevolg worden ze tewerk gesteld  
in erg precaire arbeidsomstandig- 
heden. Zelfs kinderen worden 
aangezet tot kinderarbeid zodat het 
gezin in zijn basisbehoeften kan 
voorzien. Dat maakt dat deze 

kinderen niet kunnen 
doorstromen naar het 
onderwijs omdat de prioriteit 
van de ouders ligt      in het 
overleven als gezin.    Hier 
speelt het Fratelliproject op in 
door een brug te vormen 
tussen de wereld van deze 
kinderen en het onderwijs om 
ook deze kinderen op de 
schoolbanken te krijgen.  

 
 
 

Kinderen en volwassenen 
komen erg 
getraumatiseerd het land 
binnen. Tijdens de oorlog 
en tijdens hun vlucht naar 
Libanon werden ze 
geconfronteerd met erg 
traumatiserende situaties 
die diepe psychische 
wonden hebben nagelaten. 
Omwille van het belang 
van de traumaverwerking 
voor een gezonde 
ontwikkeling van kinderen 
zet het Fratelli Project ook 
in op psycho-sociale 
begeleiding van kinderen 
en de ondersteuning van 
hun ouders. Veerkracht is 
de centrale term in deze 
werking en dit zowel 
gericht op de eigen 
ontwikkeling als op de 
relaties met anderen.    



 

 

 

 

 

 

 

 

En zoveel meer … 
 

Gezien de impact van de oorlog op deze 

mensen zet het Fratelli Project niet enkel in 

op ondersteuning op schools vlak, maar zijn 

er ook heel wat programma’s ontwikkeld die 

inzetten op bouwen aan de veerkracht van 

kinderen, jongeren en hun ouders; inzetten 

op rechten van het kind; emotionele 

ontwikkeling, etc. Hiervoor wordt gewerkt 

met de families om  hen te versterken in het 

uitdagende leven dat ze elke dag leiden: 

kinderarbeid, het gevaar van drugs, 

voortijdige school-verlaters, 

tienerzwangerschap-pen, etc. Er zijn  ook 

regelmatig ontmoetingen met zowel ouders 

als kinderen om te praten over hedendaagse 

kwesties: hygiëne, geweld,                 

waarden en normen, enz.                            

Dit geeft de ouders de kans om 

verwachtingen te bevestigen en veilige 

gesprekken over belangrijke onderwerpen 

tussen kinderen met hun ouders mogelijk te 

maken 

Fratelli voorziet in zijn aanbod ook dat 

iedere doelgroep tenminste één gezonde 

maaltijd per dag gratis aangeboden krijgt. 

Dit doen ze omdat voeding een belangrijk 

onderdeel uitmaakt van de ontwikkeling van 

kinderen. Een aantal van onze Vlaamse 

scholen heeft tijdens het schooljaar 2016-

2017 en 2017-2018 acties opgezet om geld 

in te zamelen om deze maaltijden te 

kunnen aanbieden. 

Wil je meer te weten komen over het Fratelli 

Project? Er zijn nog 2 uitgebreide 

Engelstalige brochures uitgewerkt door 

Solidarieta Internazionale. Een digitale 

versie kan je opvragen via Joke Maex 

(joke.maex@vlp-scholennetwerk.be)  
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