
Resultaten van Next Steps: augustus 2021 – december 2021 
 
In augustus 2021 is het Next Steps Romania project gelanceerd met een werkbezoek aan de betrokken partners: Leger 
des Heils Roemenië, International Justice Mission Romania, Dorcas Aid Romania en Betania Christian Center. De 
activiteiten van Next Steps werden beïnvloed door covid. We konden niet alles doen dat we graag wilden. Toch hebben 
we de volgende resultaten behaald:  
 
Pijler 1.  Perspectief bieden op herstel, toegang tot nazorg 

• We hebben 13 slachtoffers van mensenhandel geholpen bij terugkeer en juridische ondersteuning.  

• 29 vrijwilligers hebben zich aangemeld bij Next Steps Roemenie.  

• Elke maand bezochten we 67 gezinnen uit arme gemeenschappen in Boekarest. Zo kregen 23 vrouwen, 20 

meisjes, 50 mannen en 15 jongens ondersteuning via dergelijke outreach-activiteiten.  

• In Oradea bereikten we 5 vrouwen die in opvangcentra voor straatmensen woonden.  

• Er is 1 vrouw die met hulp van Next Steps is uit de prostitutie gestapt. Zij heeft een naaicursus gevolgd en 

verdiend nu haar geld bij een naaiatelier; 2 slachtoffers van mensenhandel kregen via Next Steps 

ondersteuning voor permanente educatie. 

• We hielden een kerstcampagne met de titel ‘Vrouwen voor vrouwen’ voor werving van vrijwilligers en het 

verstrekken van 160 geschenken voor vrouwen die in de prostitutie zitten en een kwetsbare achtergrond 

hebben. 
 
Pijler 2: Transformatie van het rechtssysteem 

• We hebben contacten gelegd met wetshandhavingsinstanties in heel Roemenië. Hier hebben we 

samenwerkingen opgezet met  een aantal strategische partners en NGO’s  die zich ook inzetten voor de 

bestrijding van mensenhandel.  

• Op
 
18 oktober organiseerden we een conferentie over capaciteitsopbouw in Oradea met sprekers en 

deelnemers van partner-NGO's van Next Steps, andere NGO's van Oradea, politie, de afdeling tegen 

mensenhandel, professoren van de Social-Studies University, studenten, vrijwilligers enz. Het was een 

belangrijke bijeenkomst in het ontwikkelen van lokale partnerschappen. 
 
Pijler 3: Onderliggende oorzaken aanpakken via preventie en kwetsbaarheid verminderen 

• Met betrekking tot bewustmakings- en preventieactiviteiten, heeft Next Steps 10 preventie- en 

bewustmakingsactiviteiten georganiseerd waarbij in totaal 633 mensen zijn bereikt.   

• Ook zijn we gestart met Bewustmakings- en Preventieactiviteiten op middelbare scholen, waarbij leerlingen 

horen over het gevaar van mensenhandel en seksuele uitbuiting.   

• We zijn een facebookpagina gestart voor Next Steps. 
 
Ook in Nederland heeft Next Steps mooie resultaten behaald. 

• Informeren van partner- en collega-organisaties over het bestaan Next Steps. De reacties zijn over het 

algemeen heel positief: "Was dit initiatief er maar eerder geweest!” 

• Verder zijn er vanuit Nederland een aantal vrouwen die hulp hebben gekregen bij het uitstappen zoals bij 

terugkeer naar Roemenie en juridische en sociale ondersteuning van Next Steps hebben gekregen.  
 
Hoewel 2021 door de lockdown een uitdagend jaar was, hebben we geleerd van de uitdagingen en de resultaten op 
sommige punten overtroffen: het aantal slachtoffers van mensenhandel / vrouwen uit de prostitutie dat werd 
geholpen, het aantal mensen dat werd bereikt via bewustmakings- en preventieactiviteiten en het aantal vrijwilligers 
die zich hebben aangemeld om betrokken te raken bij Next Steps!  
 
 


