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Lees verder...

In oktober 2015 zijn Wim v.d. Hoeven 
en Ad Burger naar ons project in 
Roemenië geweest.

Overleg met overheid

Dit keer niet om te klussen, maar voor 
de contacten met bestuur en medewer-
kers van de Roemeense stichting. Onze 
inzet voor de Roma-jeugd is ook bij de 
lokale overheid niet onopgemerkt 
gebleven. Een positieve ontwikkeling 
is dat er gesprekken hebben plaatsge-
vonden met de burgemeester. In dit 
soort ontmoetingen is de aanwezigheid 
van Rezso, die Nederlands spreekt, 
uitermate belangrijk. Uit dit contact 

kwam naar voren dat de plaatselijke 
overheid een fonds beschikbaar heeft 
gekregen om voor vijf jaar de kosten 
van de huiswerkbegeleiding op zich te 
nemen.

Door deze financiële verlichting is het 
mogelijk om naast de kleuterschool 
een alfabetiseringsproject te starten 
voor de oudere jeugd/volwassenen. 
Voor dit project zijn twee bevoegde 
leerkrachten beschikbaar, Eva, de 
dochter van de plaatselijke dierenarts 
en Andras, voorzitter van de 
Roemeense stichting. Zij geven aan 
een groep van ongeveer 15 tot 20 
jongeren, die nooit op school zijn 
geweest, les in lezen en schrijven.

leraar Zozo zingt met de kleuters
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Nieuwe kleuterklas
Ook is er groot nieuws over de kleuters 
in de kleuterschool! Met ingang van 1 
januari is er weer een tweede kleuter-
klas gestart. De leraar, Zozo, zelf een 

 

Roma, afgestudeerd in pedagogiek, 
geeft met veel enthousiasme les aan 
ongeveer 20 kinderen. Naast dit werk, 
dat een halve dag in beslag neemt, is 
hij kerkelijk medewerker in de regio.  

Support

Om deze activiteiten te kunnen finan-
cieren is veel geld nodig. We zijn dan 
ook heel blij met het support van de 
IJsseldijkkerk in Krimpen a/d IJssel.
Een team van vrijwilligers in 
Hoofddorp zet zich in om allerlei 
artikelen te maken. Deze worden via 
creamarkten verkocht.

Maar het belangrijkst zijn toch de 
vrienden van de kleuterschool in 
Glodeni die middels een éénmalige of 
maandelijkse gift ons mooie werk 
willen steunen!

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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