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Wij helpen. Helpt u mee?

NIEUWSBRIEF MEI 2014

»Lees verder...

In maart bezochten Klaas en Wil 
Zeeman het onderwijsproject in 
Roemenië.

Kleuterschool
Het is prachtig weer en de kinderen 
spelen buiten op het terrein van de 
kleuterschool in Serbia, de Romawijk 
in Glodeni. Juf Annamaria houdt een 
oogje in het zeil. Als twee kinderen 
ruzie maken, leert ze hun geduldig om 
sorry tegen elkaar te zeggen. Dit heb-
ben ze van huis uit niet geleerd. De 
kinderen leren op de kleuterschool 
voornamelijk sociale vaardigheden, 
zoals luisteren en samenwerken. Juf 
Annamaria werkt samen met beheer-
der Attilla op de kleuterschool, die nu 
twee jaar bestaat. 

Naschoolse opvang
Naast de kleuterschool is er sinds 
februari 2014 naschoolse opvang voor 

basisschoolkinderen. Om deze 
kinderen een fijne werkplek te bieden 
hebben wij tafels en banken 
aangeschaft. En natuurlijk hoort daar 
ook een groot schoolbord bij!
Er zijn vier groepen kinderen die 
geholpen worden bij het huiswerk 
maken. Allereerst twee groepen die 
huiswerkhulp krijgen in de twee 
ruimtes van de kleuterschool. 
Begeleiders Emy en Malvin nemen dit 
voor hun rekening. Waar nodig helpt 
beheerder Attilla hierbij.

Even verderop, in het kerkje, geeft 
begeleider Otti een groep kinderen les. 
Ook onderwijzer Edmond helpt een 
groep kinderen in een lokaal van de 
bestaande school in Glodeni. Hij vindt 
het fijn om de kinderen in zijn eigen 
schoolgebouw te helpen. 

bij onderwijzer Edmond in de klas

samen op
de foto

mailto:mailto:estellagrijzenhout@gmail.com?subject=
mailto:mailto:estellagrijzenhout@gmail.com?subject=
http://www.stichtingroma.nl
http://www.stichtingroma.nl


  
Cadeautje
Elke dag krijgen de kleuters en de 
kinderen van de naschoolse opvang 
drinken en brood met wat lekkers er-
op. Als de kinderen van de naschoolse 
opvang vier weken trouw geweest zijn, 
mogen ze een cadeautje uitzoeken. 
Omdat veel kinderen thuis geen 
support krijgen, is het fijn om te zien 
dat sommige kinderen trouw komen. 
We zijn erg blij met de resultaten. De 
onderwijzer van de basisschool in

Hygiëne
Een punt van aandacht in het nieuwe 
schooljaar 2014/2015 wordt de 
hygiëne. Hierbij denken we aan 
toiletbezoek, handen wassen en 
tandenpoetsen. 

Gastvrij
We zijn altijd weer blij verrast door de 
grote gastvrijheid in Roemenië. 
‘s Avonds worden we uitgenodigd bij 
beheerder Attilla. Andras, de voorzit-
ter van de Roemeense stichting is er, 
samen met een vriend, die Nederlands 
spreekt en tolkt. Dit maakt een 
gesprek een stuk gemakkelijker!
We zijn blij met de inzet van al deze 
mensen, die de Romajeugd een goede 
kans willen geven in het leven.

 

Kijk voor meer (actuele) informatie op: 

www.stichtingroma.nl

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.)
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Glodeni was 
verbaasd over 
het niveau van 
de kinderen die 
in het afgelopen 
jaar onze 
kleuterschool 
bezocht hebben!

samen eten!
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