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Op de basis- en
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kleuterschool zitten

Zomer 2010; de vakantietijd is al bijna weer

30 á 35 kinderen.

voorbij. In onze vorige nieuwsbrief hebben

Een warme maaltijd

we u meegedeeld dat we veranderingen

met een vitamine-

gingen doorvoeren. Nou, dat is ons gelukt!

School & eten

tablet kost € 1,50. Per dag hebben we dus zo’n
€ 50 nodig. U begrijpt dat dit een aanslag is op
ons budget. Zelf voor de maaltijden zorgen is

Allereerst is er de nauwe samenwerking met de

natuurlijk het goedkoopst. Maar helaas stelt

twee onderwijzers van de basisschool in Cotus.

de Roemeense overheid

Zij geven ons, samen met Andrea, de nodige

strenge regels op bij het

informatie over de kinderen.

bereiden van maaltijden

Jammer genoeg gaan nog niet alle kinderen naar

voor kinderen: alleen een

school, waar ze 2 á 3 keer per week een warme

gediplomeerde kok mag

maaltijd kunnen krijgen. Op die dagen komen

dit doen. Ook de keuken

meer kinderen naar school!

moet voldoen aan strenge

Wij willen met ingang van het nieuwe schooljaar

regels. Aparte ruimtes

iedere dag een maaltijd verstrekken. Zo hebben

voor vlees, groente, melk-

de kinderen allereerst geen honger èn krijgen

producten en brood zijn vereist. Inspecteurs

onderwijs.

controleren dit dagelijks.

Omdat fruit te duur is willen we de kinderen
dagelijks ook vitaminetabletten geven: het

Vormingscentrum

ziekteverzuim wordt veel minder, ze groeien

We zitten te springen om een vormingscentrum.

beter en de leerprestaties zijn verbluffend beter.

Van hieruit kunnen we werken aan het welzijn

(Deze tip kregen we van een andere stichting.)

van de kinderen. Hiervoor hebben we in de

Wij willen ons graag inzetten om alle kinderen

eerste plaats een soort Nederlandse coördinator

op school te krijgen. Sommige kinderen worden

nodig, en daarnaast iemand die Hongaars

niet gestimuleerd om naar school te gaan.

spreekt en veel van kinderen houdt.

Omdat de ouders zelf analfabeet zijn zien ze de

Het gebouw gaan we gebruiken voor naschoolse

noodzaak van naar school gaan vaak niet in.

opvang, kinderclubs (met hulp van oudere

Op school krijgen ze les in hygiëne, eten met

jongens en meisjes), bijeenkomsten op zondag,

mes en vork, omgangsvormen, discipline.

gezondheidszorg, cursussen opvoeding en lezen

Allemaal dingen die ze thuis vaak niet leren.

en schrijven voor de ouders, kookles etc. >>
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Stichting Steun Roma Roemenië

Wij helpen. Helpt u mee?

>> We ondervinden nogal wat moeilijkheden

De kosten van € 75 zijn voor de ouders zelf niet

om de benodigd papieren te verkrijgen om de

te betalen. Het is bijna een half maandsalaris!

grond te kopen voor ons gebouw. De architect

Brillen zijn in Roemenië schreeuwend duur. Op

probeert te achterhalen waarom het allemaal zo

de basisschool heeft nu nog niemand een bril.

lang duurt.

Na de visite aan een oogarts zal dit zeker
veranderen. Het is een voorrecht dat we hier,

Helpen

namens al onze donateurs, hulp kunnen bieden.

We zijn ontzettend blij dat er nu twee jongens
overgegaan zijn en willen doorleren. Ook één

Schoolkamp

meisje leert verder. De stichting helpt hierbij

Verder zijn we met de kinderen op schoolkamp

door het betalen van buskaarten, schoolboeken,

geweest. Het was heel bijzonder voor de

schooluniformen etc. Met Andrea van de Roe-

kinderen om in een eigen bed te slapen, onder

meense stichting kan hierover goed gecommu-

de douche te staan, lekker eten te krijgen –

niceerd worden in het Engels. Via MSN zijn al

zoveel als je lust, te spelen, creatief bezig te zijn.

veel gesprekken gevoerd. Andrea spreekt

Een verslag met foto’s staat op de website. We

Hongaars, Roemeens, Frans en Engels, dus zij

vinden het fijn dat we, alweer geholpen door

kan prima verwoorden als er zich problemen

onze donateurs, de kinderen zo’n week konden

voordoen. Zij heeft nu contact met een gezin

aanbieden.

waarvan de jongen hartpatiënt is en geopereerd
moet worden. In Roemenië durft men deze

Zorg

operatie eigenlijk niet aan; het advies is om de

We gaan ons best doen om de kinderen bij het

operatie in Israël te laten uitvoeren.

begin van ieder schooljaar te kunnen laten

De operatie wordt vergoed, maar de reis- en

onderzoeken door een oog-, oor- en tandarts.

verblijfkosten kan de familie niet betalen.
Omdat de familie alleen Hongaars spreekt zal
iemand hen moeten begeleiden die in ieder
geval Engels spreekt.
Dit is zomaar één geval waar veel tijd en
aandacht aan besteed wordt.
Hulp is ook gevraagd voor nieuwe glazen voor
een bril van een meisje die gaat doorleren.

?

Bedankt!
We willen iedereen bedanken voor de financiële
steun. Zoals u leest is er veel geld nodig om onze
plannen te verwezenlijken. Misschien kent u
iemand uit uw omgeving die ons mooie werk
ook wil steunen. Op de website kan men lezen
hoe men donateur of sponsor kan worden.

Een Roma-kind aan tafel? Lees verder! >>
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