Activiteiten in 2013
Slowakije
Slowakije is een land met veel potentie. Na een periode van relatieve stagnatie in de vroege en
midden jaren negentig hielpen hervormingen van de belastingen, gezondheidszorg, pensioenen en
het socialezekerheidsstelsel Slowakije om in 2004 tot de EU toe te treden. In januari 2009 kreeg
Slowakije de Euro als munt. De privatiseringen zijn bijna voltooid, de bancaire sector is vrijwel geheel
in buitenlandse handen en de regering heeft buitenlandse investeringen vergemakkelijkt.
Buitenlandse directe investeringen, vooral in de automobiel en elektronica zorgden voor veel
economische groei tot 2008. Vanaf 2009 kreeg ook Slowakije te maken met de gevolgen van de
kredietcrisis. Corruptie en langzame geschillenbeslechting blijven belangrijke factoren die de
economische groei beperken. De economische groei is in 2013 afgezwakt tot 0,8%.
Van de bevolking is 60,7% Slowaaks 2014). Een belangrijke minderheid (8,5%) vormen de Hongaren,
die vooral in het zuiden wonen. De verhouding tussen beide bevolkingsgroepen was erg slecht, maar
is verbeterd door de erkenning van het Hongaars als minderheidstaal en door het toestaan van
tweetalig onderwijs.
Andere minderheden in het zuiden van Slowakije zijn de Romani (zigeuners). De Romani hebben het
ook in Slowakije zwaar te verduren en hebben te lijden onder vooroordelen, hoge werkloosheid en
discriminatie.
De kansarme mensen, ouderen, gehandicapten en kinderen, zijn veelal afhankelijk van de giften van
hun familieleden. Veel Slowaken, die de stap hebben gewaagd om hun geluk in het buitenland te
beproeven, zijn werkeloos geworden en berooid teruggekeerd.
In de jaren tachtig van de vorige eeuw groeide de bevolking jaarlijks met meer dan vijf procent. Na de
onafhankelijkheid daalde die groei gestaag en in 2014 groeide het bevolkingsaantal nagenoeg niet
meer (0,03%). De voornaamste reden voor deze trend is het teruglopend geboortecijfer, van 15,1 in
1990 naar 10 per 1000 inwoners in 2014. Als gevolg hiervan zal er een toenemende vergrijzing
plaatsvinden.
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Projecten Slowakije
Imel’‐ Nitriansky kraj
IMESK‐101
Gita en haar kinderen wonen in een bouwvallig huis. Ze is werkloos omdat ze geen geschikt kan werk
vinden. De beide kinderen gaan inmiddels naar het basisonderwijs. Door de noodzakelijk aanschaf
van schoolgerei is er geen geld voor kleding. Het gezin heeft (warme) kleding, jassen en schoenen
ontvangen.
IMESK‐102
Sophie is 4 jaar oud. Uit onderzoek blijkt dat ze als gevolg van een oorontsteking, nagenoeg doof is.
Haar taalontwikkeling is tot stilstand gekomen en ze is erg afhankelijk van volwassenen die altijd naast
haar moeten zijn. Hierdoor loopt Sophie een achterstand op in het maken van contacten met haar
leeftijdsgenoten; buitenspelen is gevaarlijk omdat zij geen verkeer hoort aankomen.
Naast kleding heeft Sophie ook speelgoed ontvangen; daarnaast heeft ze speelgoed ontvangen
waarmee zij samen met haar ouders haar spraak kan oefenen.
In de loop van het jaar wordt onderzocht of zij baat heeft bij een implantaat.
Komárno‐ Nitriansky kraj
KOMSK‐103
Victorko is een vrolijke jongen van 3 jaar. Erg beweeglijk en heel spontaan. Zijn werkloze moeder
heeft wil het beste voor zijn toekomst. Haar kennis van de Duitse taal probeert ze op hem over te
brengen om hem later op school een voorsprong te kunnen geven.
Victorko heeft schoenen, kleding en speelgoed ontvangen.
Nesvady‐ Nitriansky kraj
NESSK‐104
Hermien is een bejaarde die ondanks haar hoge leeftijd van 85 jaar en gezondheidsproblemen, kranig
overeind blijft en zelfstandig wil blijven wonen. Eens in de week komt haar dochter die ook slecht ter
been is, met wat boodschappen en wordt haar tuintje gedaan. Verder dan het hek van haar huis komt
ze al jaren niet meer.
Voor Hermien en haar dochter een dagje uit naar de grote stad georganiseerd inclusief diner voor
twee.
Hurbanovo‐ Nitriansky kraj
HURSK‐105
In Hurbanovo staat het “Krízové Stredisko SOS Hurbanovo Krízisközpont”; een crisiscentrum waar
eerste opvang plaats vindt voor vrouwen en hun kinderen die in acute nood zijn en een veilig
onderkomen moeten hebben. Het centrum heeft veel baat bij de schenking van kleding, schoeisel,
jassen, ook voor hele kleine kinderen. Deze goederen heeft SOS Hurbanovo ontvangen.
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