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Lees verder...

Half september beginnen de 
activiteiten in Glodeni weer. Een 20-
tal kleuters worden weer met veel 
liefde ontvangen door meester Zozo en  
juf Eva.

We hebben bewondering voor de 
manier waarop zij de leerlingen 
begeleiden en hun leren om met 
respect naar zichzelf en anderen te 
kunnen kijken. Van huis uit zijn ze dit 
niet gewend en de discriminatie is in 
Roemenië overweldigend.

Het kleuteronderwijs zoals wij dat in 
Nederland kennen krijgt volle 

aandacht. Geregeld krijgen we filmpjes 
van zingende, knutselende, spelende 
kleuters. Helemaal geweldig, als je 
weet in wat voor erbarmelijke 
thuissituatie ze wonen!

Hek

Tijdens de vakantie is er hard gewerkt 
door professionals uit Roemenië om 
een hek rondom de kleuterschool te 
zetten. Dit is hard nodig om vernie-
lingen in de vakantieperiode tegen te 
gaan. De opbrengst van de Jaarmarkt 
in Krimpen op 10 september zal 
hiervoor gebruikt worden.

wij zijn er weerklaar voor!

Stichting Steun Roma Roemenië
Wij helpen. Helpt u mee?

het hekwerk
schiet al op
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Bestuur

Ad Burger is in april naar Roemenië 
geweest om met het Roemeense 
bestuur allerlei zaken te bespreken. 
Ook de electriciteit in het schooltje 
heeft hij in orde gebracht.

 

Nieuwe conciërge

In de loop van juli hoorden wij ook dat  
Attilla Reti, onze conciërge, met z’n 
vrouw en kind gaat verhuizen naar de 
plaats waar z’n vrouw vandaan komt. 
Het is jammer dat hij deze beslissing 
genomen heeft, maar het is niet 
anders. Het Roemeense bestuur heeft 
inmiddels een vervanger gevonden die 
de taken van Attilla Reti over gaat 
nemen. 

Zoals u ziet, zijn we volop bezig onze 
doelstellingen in Roemenië gestalte te 
geven. Hierbij is uw financiële hulp 
meer dan nodig. 

Wilt/blijft u ons 
ondersteunen?

Kijk voor meer (actuele) informatie op: 

www.stichtingroma.nl

Wilt u ook vrienden worden van de kleuterschool in Glodeni?  De 
kinderen heten u van harte welkom! Ondersteun de Roma-kinderen 
en geef ze kans op een toekomst! Dus… helpt u mee?

Regiobank 
IBAN NL 42 RBRB 0697814173
(Uw gift is aftrekbaar bij de belasting.)
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een leuke 
film kijken...


