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Vraag om uitleg van mevrouw Els Rochette aan collegevoorzitter Elke Van den Brandt, 

bevoegd voor stedelijk beleid 

Onderwerp : De Romawerking 

 

De Romawerking van de Foyer verricht zeer belangrijk werk in Brussel, namelijk de toeleiding 

van Roma’s naar onderwijs, werk en allerhande basisvoorzieningen. De Roma zijn een 

belangrijke minderheid in Brussel. De aansluiting bij het maatschappelijk leven is voor 

bepaalde groepen allesbehalve evident. Dit is geen exclusief Brussels fenomeen, maar een zorg 

voor heel Europa, niet het minst voor de landen waar ze zwaar gediscrimineerd worden. 

De Romastewards van de Foyer zijn dagelijks in de weer om Roma’s en Romafamilies zeer 

concreet bij te staan. Ze helpen bij de zoektocht naar werk of een opleiding. Soms is het nodig 

families te overtuigen hun kinderen in te schrijven in een school. Ze leggen linken met andere 

voorzieningen zodat ze een netwerk rond zich krijgen. Dit alles helpt het deel van de Roma’s 

die vandaag te geïsoleerd leven, wel volwaardig deel te worden van de maatschappij, van 

Brussel. En dat kan het samenleven enkel bevorderen. 

De Romawerking wordt gefinancierd door de VGC die hiervoor deels eigen middelen inzet 

maar vooral vertrouwt op middelen van de Vlaamse overheid en in mindere mate van 

projectsubsidies van Europa. Het is belangrijk dat dit zeer waardevol werk ook de volgende 

jaren kan voortgezet worden. 

 

Vandaar mijn vragen: 

 Kan u wat toelichting en cijfers geven over wat de Romawerking betekent op het terrein, 

voor die gemeenschap en voor de toeleiding naar werk, onderwijs…? 

 Kan u schetsen op welke wijze de Romawerking vandaag gesubsidieerd wordt? 

 Voldeed de Romawerking tot nu toe aan de voorwaarden/indicatoren verbonden aan de 

financiering van Vlaanderen en Europa? 

 Het VGC bestuursakkoord stelt terecht: “De VGC ondersteunt de Brusselse 

Romawerking omdat het een onmisbare speler is in Brussel met kennis van de 

doelgroep. We ijveren bij de Vlaamse overheid om de financiering van de Roma-

stewards vanuit de Vlaamse overheid door te zetten na 2020”. Heeft u zicht op de positie 

van en toekomstige financiering vanuit de Vlaamse Regering? Het Vlaams 

regeerakkoord benoemt de Roma niet expliciet maar stelt wel expliciet vragen bij 

organisaties die vertrekken vanuit bepaalde etnisch-culturele minderheden. 

 Wat is de toekomst van de Europese financiering voor de Romawerking? 


