Stichting Steun Roma Roemenië
Wij helpen. Helpt u mee?
NIEUWSBRIEF JUNI 2011
Zienderogen
In april is weer een werkbezoek

zouden hebben of dat er misschien

gebracht aan Roemenië. Van Stichting

andere afwijkingen waren. Ons team

Zienderogen gingen per vliegruig mee:

was zeer deskundig, want ze haalden

Leo Copini, Ellen Blom en Samantha

er zo de kinderen uit die wel een bril

Trumpie. Wil en Klaas Zeeman van het

wilden hebben, maar er geen nodig

bestuur gingen met hen mee. Een paar

hadden!

dagen eerder vertrokken Leo
Krijgsman en Ad Burger en Guido van

Op dinsdag werd ‘ons’ eerste dorpje

Iperen per auto met aanhangwagen vol

Cotus aangedaan. Op school werden

goederen ook naar het oosten.

de kinderen onderzocht en later op de
dag konden de ouderen ook nog

We kwamen op zaterdag 21 april om

terecht voor controle.

18.00 uur bijna tegelijk aan bij ons
pension. Op zondag hebben we wat
van het land en het dorp Glodeni aan
onze medewerkers laten zien.

Op woensdag was Apalina, een
Romadorp bij Reghin aan de beurt. In
Op maandag gingen de vliegtuig-

het Romakerkje werden 130 kinderen

reizigers naar Tarnaveni en hebben

en ouderen gecontroleerd.

daar op een Romaschool van 80
kinderen de ogen gecontroleerd om
vast te stellen of ze een bril nodig

Lees verder...

»
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Donderdag was het controleren in
Glodeni met een recordaantal
metingen van 230 kinderen en wat
volwassenen.
De laatste dag was het dorp Gornesti
aan de beurt. Hier waren duidelijk
meer volwassenen. Er was ook een
meisje dat een bril met sterkte -3
nodig had, haar ouders hadden echter
geen bril kunnen betalen. Er waren
ook nog twee meisjes met -10 en zo
zijn er nog veel verhalen te vertellen.
Leo, Ad en Guido deden diverse
Wat geweldig dat Stichting

klussen zoals deuren maken, keuken

Zienderogen de benodigde brillen

plaatsen, betonnen deksels om

gratis in Nederland laat maken en

waterputten af te dichten. Ook hebben

daarna terugstuurt naar de juiste

ze voor ons terrein in Glodeni een

personen! Het is zo mooi dit werk te

nieuwe ‘poepdoos’ gemaakt, compleet

doen en zoveel gelukkige mensen te

met een hartje in de deur.

zien.

Deze staat vlakbij het aanstaande
schooltje. Toen we de poepdoos wilden
plaatsen, bleek dat de plaatselijke
mensen het gat zo groot hadden
gegraven dat de doos onderin zou
komen te staan. Na het omzagen van
een boompje hebben we dit kunnen
ondervangen met een paar stammen.
Tot slot: de documenten voor het huis
liggen nu bij de notaris. Hopelijk
kunnen we in september starten met
een eerste kleuterklasje.
Het bestuur van Stichting Steun Roma
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op:

Roemenië wenst u een mooie zomer!
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