Stichting Steun Roma Roemenië

Wij helpen. Helpt u mee?

NIEUWSBRIEF

AUGUSTUS 2017
Tot ons grote verdriet hebben we in juni 2017, na een
ernstige ziekte, afscheid
moeten nemen van ons
bestuurslid Ad Burger.
We missen hem, maar

leren ‘dankjewel’
zeggen

blijven ons - net als hij
altijd deed - voor 100%
inzetten voor de Romakinderen in Roemenië.
Het is fijn dat Theo de Jong als

weet je in welk seizoen je leeft, voor

secretaris en Piet Hoogerwaard als

het eten handen wassen, bidden voor

penningmeester het bestuur zijn

het eten, dankjewel zeggen als je iets

komen versterken.

krijgt, kleuren en vormen herkennen,
hoe hou je een stift of schaar vast,

VEEL GELEERD

elkaar een hug geven en leren spelen

Het afgelopen schooljaar hebben de

met andere kinderen.

leerkrachten Zozo en Timi de kinderen
noemen, welke maanden zijn er, hoe

Lees verder...

»

veel geleerd. Dagen van de week
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OUDERS
Ouders geven zelf ook aan dat ze
bijvoorbeeld niet goed weten hoe ze
met kinderen moeten spelen, omdat ze
dat zelf nooit geleerd hebben. Aan het
begin van het seizoen waren er 43
kinderen, verdeeld over twee klassen.
Tegen het eind waren dat er

voorjaarsraam

beduidend minder, vanwege het
vertrek van de ouders/moeders naar
het buitenland i.v.m. een poging om
daar geld te verdienen.

handen wassen
voor het eten

DIERENTUIN

Sommige kinderen gaan

Tijdens de vakantie gaan de kinderen

dan naar de grootouders

nog op kamp en naar de dierentuin. Ze

in een ander dorp,

hebben veel geleerd over de dieren en

andere gaan met de

nu krijgen ze de dieren in het echt te

ouders mee of blijven

zien.

thuis bij vader en broers.
Omdat de moeders
normaal gesproken de
kinderen naar school
brengen, blijven ze nu
thuis.

TROUW
Het afgelopen seizoen zijn we
begonnen om de kinderen te

naar de dierentuini
met Zozo en Tim

stimuleren om iedere dag op school te
komen. Als ze een maand trouw
komen, krijgen ze een beloning. Dit
werkt goed.
Dit jaar gaan vijf kinderen naar het
reguliere onderwijs. Wat hebben ze
een voorsprong op kinderen die niet
naar de kleuterschool zijn gegaan!

»

Lees verder...
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De begaanbaarheid van de trap van
school naar de bovenliggende weg
moet ook verbeterd worden. Vóór
aanvang van het nieuwe schooljaar

schrijnende
leefomstandigheden…

gaan Zozo en Timi conciërge Jozsef
helpen om alles in orde te maken om

KARTONNEN DOOS

de kleuters voor een nieuw seizoen te

Nog steeds kom je schrijnende

ontvangen.

toestanden tegen in de Roma-dorpen.
Dit Roma-kind dat met haar familie in

Helpt u de kinderen ook
weer met een broodnodige
financiële bijdrage?

een kartonnen doos woont, afgedekt
met plastic, is nog nooit naar school
geweest.

OP NAAR EEN NIEUW SEIZOEN
In verband met te verwachten controle

Alvast onze hartelijke dank!

vanuit de overheid zullen de verwarmings- en de elektrische installaties

Het bestuur van

van de school nauwkeurig nagekeken

Stichting Steun Roma Roemenië

moeten worden. Hiervoor willen we
gekwalificeerde vaklieden inhuren.

U kunt de Roma-kinderen in Glodeni zo op een eenvoudige manier
zicht op een hoopvolle toekomst geven!

een hug krijgen!

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

Kijk voor meer (actuele) informatie op:

www.stichtingroma.nl
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