Stichting Steun Roma Roemenië
Wij helpen. Helpt u mee?

NIEUWSBRIEF NOVEMBER 2013
Deze keer vertrokken we via vliegveld

In de toekomst zullen we ons beraden

Eindhoven naar Cluj. In de herfst-/

hoe we het ruimtegebrek, dat gaat

wintermaanden is de bereikbaarheid

onstaan, op kunnen lossen.

van Cluj groter dan die van het vliegveld in Tirgu Mures.

Plaatsvervanger
Vanwege het vertrek van onze contactpersoon Zoltan naar zijn geboortestreek is het van belang om te weten
wie voor hem in de plaats komt. Zoltan
vertelde ons dat de voorzitter van hun
Stichting Asociatia Renasterea, Simon
Andras, de verantwoordelijkheden van
hem gaat overnemen. Met hem en de

schoenen wisse
len...

andere leden van hun stichting hebben
we nader kennis gemaakt en vernomen

Financiën

dat er nu ook een begin gemaakt wordt

Ook voor de administratieve werkzaam-

aan een naschoolse opvang in de Roma-

heden, die tot op heden door de

gemeenschap. Hiervoor wordt in

moeder van Zoltan gedaan werden,

eerste instantie het kerkje gebruikt.

moest een oplossing gezocht worden.
In verband hiermee hebben we een
bezoek gebracht aan Magdalena Both.
Onder haar verantwoordelijkheid zal
de stagiaire Monica maandelijks een
financieel verslag maken. Zij verzorgt
ook de salarisadministratie en alle
contacten met de overheidsinstanties.
Bij ons bezoek aan het schooltje in
Glodeni waren we blij verrast dat alles
nog in goede staat was.

het kerkje

Lees verder...

»
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Niveau
Wat juf Amy ons vertelde was nog het

Henk is hier ongeveer 15 jaar werk-

meest bemoedigend. Zij had van de

zaam. Momenteel heeft hij ’s morgens

onderwijzer van de basisschool

ongeveer 50 kinderen op de kleuter-

vernomen dat hij verbaasd was over

school en ’s middags eenzelfde aantal

het niveau van de kinderen die in het

voor na-schoolse opvang. Dit bezoek

afgelopen jaar onze kleuterschool

aan Henk werd als heel inspirerend

bezocht hebben. Zij spraken Hongaars,

door ons ervaren, dit is precies hetgeen

en beheersten verschillende basis-

wij ook graag willen.

vaardigheden. Dit is nu precies wat we

Vloeiend Nederlands

willen bereiken.

Leo en Ad in gesprek
met juf Amy

Om een idee te

Wat ook heel bijzonder is dat in onze

krijgen hoe een en

gesprekken met het bestuur van de

ander in Roemenië

Roemeense stichting naar voren kwam

bereikt kan worden

dat op korte afstand van ons project

werd een bezoek

een onderwijzer van de basisschool

gebracht aan Henk

woont die vloeiend Nederlands

Zijl in Tarnaveni

spreekt. Ook hij bevestigde de posi-

(ong. 75 kilometer

tieve resultaten van de kinderen die

van Glodeni).

onze kleuterschool hebben bezocht.

Bent u net zo enthousiast geworden als wij? Dan hopen we dat
u de Roma-kinderen wilt (blijven) ondersteunen en zo kans op
een toekomst geeft! Dus… helpt u mee?

SNS Regiobank
69.78.14.173
te Woubrugge
(Uw gift is aftrekbaar bij de belasting.)

Kijk voor meer (actuele) informatie op:

www.stichtingroma.nl
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