Stichting Steun Roma Roemenië
Wij helpen. Helpt u mee?

NIEUWSBRIEF MAART 2015

een groepje
bijkloenutderrswijzer
Edmond in de k
las
de kleuterschool

Lokale onderwijzers die door de
stichting betaald worden, doen dit
werk. Per maand is hier een bedrag
van ongeveer € 2000 mee gemoeid.

Eind oktober zijn twee bestuursleden

De positieve reacties die wij uit het

van onze stichting, Ad Burger en Leo

onderwijsveld mogen vernemen

Krijgsman, naar Roemenië geweest

bewijzen dat we op de goede weg zijn!

om ons project in Glodeni (Serbia) te
bezoeken.

Een andere positieve ontwikkeling is
dat Zoltan Dohi, die in november 2013

Kleuterschool

is vertrokken, door een nieuwe kracht

Ons doel is de kinderen een betere

zal worden vervangen die de contacten

start te geven. Wij hopen dit te

met de Roma-families zal gaan

bereiken door een kleuterschool voor

onderhouden.

voor de basisschoolleerlingen.

Lees verder...

»

de kleintjes en huiswerkbegeleiding
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huiswerkbege

leiding

Reparaties
In 2013 is het dak van
de kleuterschool
vernieuwd. Bij het
bezoek van Ad en Leo
bleek dat de
raamkozijnen nodig

houtrot...

vervangen moeten
worden. Dit voorjaar zal een team
vrijwilligers uit Krimpen a/d IJssel
deze klus gaan klaren. Ook de
dakgoten en de waterput moeten
gerepareerd worden. Deze reparaties

Fiches

de fiches

zullen ook in april worden uitgevoerd.

Om de kinderen te stimuleren om
trouw iedere dag de huiswerkbegelei-

De opbrengst van de wintermarkt van

ding te bezoeken krijgen ze een ‘fiche’

de IJsseldijkkerk in Krimpen a/d

met het stempel van de stichting. Aan

IJssel is alvast een mooie aanzet om

het eind van de maand mogen ze met

deze kosten te dekken. U begrijpt dat

de fiches een kadootje uitzoeken op de

giften meer dan welkom zijn!

schoolmarkt.

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?

Regiobank
IBAN NL 42 RBRB 0697814173
(Uw gift is aftrekbaar bij de belasting.)

Kijk voor meer (actuele) informatie op:

www.stichtingroma.nl
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