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Accreditatie
ProRroma-scholen Tinca

Opdeling Publiciteit en
voorlichting

Dit voorjaar hebben wij een aanvraag ingediend bij het
Ministerie van Onderwijs in Boekarest voor permanente
erkenning en financiering van de ProRroma kleuterschool en onderbouw (klas 1 – 4) van de basisschool in
Tinca. Daarnaast is een aanvraag ingediend voor tijdelijke erkenning van de bovenbouw (klas 5 – 8). Wij wachten nog steeds op de uitslag van onze aanvragen. Alleen
op deze wijze denken wij de groei van deze scholen bij
te kunnen houden. Bidt u met ons mee dat de erkenning
en financiering spoedig zal gaan komen.

Het ProRomi Publiciteit en Voorlichtingsteam doet inmiddels veel meer dan alleen PR en voorlichting. Vooral
het ophalen, opslaan en transporteren van goederen
naar Roemenië is een onderdeel van ons werk geworden waar meerdere vrijwilligers erg veel werk in steken.
Daarnaast geven enkele van onze vrijwilligers veel aandacht aan het up-to-date houden van het Kinder Studie
Sponsor Plan. Dat betekent dat wij u vragen op deze
wijze contact met ons op te nemen:
Voor algemene informatie over ProRomi:
Sjaak Monster, info@proromi.nl, 078-6559237

100 extra donateurs KSSP

Logistiek (transporten)
M. Branderhorst
logistiek@proromi.nl
06-38325511
Kinder Studie Sponsor Plan
c.vliegen@proromi.nl
Vertaalwerk
B. Barbulescu
D. Bohm

Grafische vormgeving:

De Hoop Grafisch Centrum

Stichting ProRomi Nederland is door
de belastingdienst aangemerkt als
‘Algemeen Nut Beogende Instelling’.
Dat betekent dat giften aan ProRomi
Nederland aftrekbaar zijn van het belastbaar inkomen. Het ANBI nummer
van ProRomi Nederland is 17551.

Roemeense Roma: hun situatie anno 2012

Voor het transport van goederen:
Michel Branderhorst, logistiek@proromi.nl of
m.branderhorst@proromi.nl, 06-38325511
Voor het Kinder Studie Sponsor Plan:
Collin Vliegen, c.vliegen@proromi.nl

Bestuursleden:
J. Klomp, H.I. Ambacht
(voorzitter)
J.W. Hogeweg, Houten
(vice-voorzitter/secretaris)
P.G.F. Vel Tromp, Dordrecht
(penningmeester)
M. van Straalen, Alblasserdam
J. Hertsenberg, Dordrecht
Publiciteit en voorlichting:
M. Branderhorst
J. van Meeuwen
M. Spek
F. Stout
C. Vliegen
J. van Weenen

P roRo mi ni e uwsbri e f | J aargang 1 3 | nr. 4 | d ec emb er 2 0 1 2

Na het doorlopen
van de ProRomakleuterschool in
de Roma-wijk Dallas is dit meisje in
staat om dagelijks
naar het staatsonderwijs te gaan.

Bidt u met ons mee?
•
•

•
Wellicht hebben wij u al telefonisch benaderd met het
verzoek om de studie van een Roma-kind op een van
onze scholen te financieren. De kosten hiervan bedragen € 25,00 per maand. Het ProRroma-onderwijs betekent voor onze kinderen het verschil tussen dezelfde
zeer zorgelijke toekomst als hun ouders of een normale
toekomst zoals elke Roemeen.

•

Dank God dat Hij ons werk onder de Roemeense
Roma vast houdt en zovelen ons werk steunen.
Dank God voor de officiële opening van de 2e
fase van de basisschool in Tinca (29-10-2012)
en het Multi Functionele Gebouw in Cluj (3110-2012). Hier is veel media-aandacht voor
geweest.
Dank God voor alle hulptransporten die wij dit
jaar mochten verzorgen. Dank voor alle gevers
en in het bijzonder voor de chauffeurs die zo
vele transporten verzorgen naar ons depot in
Cluj-Napoca.
Bid God voor de kerstvieringen op onze ProRroma-scholen. Bid voor de kinderen, hun ouders
en alle werkers op onze scholen.

Roma-wijk Dallas, Cluj-Napoca

U kunt ons helpen!

Op 1 januari 2013 is Roemenië zes jaar lid van de Europese Unie. Vraag
is wat de opbrengst hiervan is voor de Roemeense Roma? ProRomi en
ProRroma constateren in de praktijk dat voor vele Roma er nog vrijwel
geen verbetering is in hun levensomstandigheden. Nog steeds wonen
Roma weggestopt in getto’s en op vuilnisbelten.

Wellicht bent u niet zelf in staat om eten te komen uitdelen of een huisje te bouwen op één van onze ProRroma-projecten. Toch kunt u ons enorm helpen door
uw bijdrage te geven voor een van deze projecten!

Amnesty International geeft aan dat ongeveer 80% van de geschatte
twee miljoen Roma in Roemenië in armoede leven (5 mei 2012 – door
Claudiu Padurean, Radio France International)

Bouw van de tweede fase van de ProRromabasisschool in Tinca. Van de benodigde € 64.000,00
voor dit bouwproject is inmiddels al € 58.485,00
binnen. Er is nog € 5.515,00 nodig.
l Studie van een kind op een van de ProRromascholen (€ 25,00 per maand).
l Aanschaf en installatie van een Cv-ketel voor de
ProRroma-kleuterschool in Tinca. Van de benodigde
€ 3.000,00 is inmiddels € 1.830,00 binnen.
		Er is nog 1.170,00 nodig.
l Afbouw van de begane grond (keuken, toiletten en
douches) en de zolder (opslag en kantoorruimte)
van het Multi Functioneel Centrum in Cluj.
		Er is nog € 15.000,00 nodig.

Voedsel uitdelen op
Dallas - Pata Rat - Cluj-Napoca

l

Helpt u ons? U kunt gebruik maken van de bijgevoegde acceptgiro of machtigingskaart.

•
•
•

Bid voor het uitdelen van de vele voedselpakketten rond kerst onder de Roma door onze Roemeense werkers.
Bid God voor de behandeling van de aanvraag
voor permanente erkenning en staatsfinanciering van de ProRroma-scholen in Tinca.
Bid God voor extra sponsors voor het Kinder
Studie Sponsor Plan (KSSP).

Rechten voor Roma is een zaak waar Roemenië niet aan kan ontsnappen, met een van de grootste Roma populaties in Roemenië, en een van
de hoogste percentages bevolking van Roma etniciteit. De uitdagingen
die Roemenië het hoofd biedt zijn groter en meer ter zake dan elders.
Afgestemd om samen te vallen met de Internationale Romani dag op
8 april, heeft de mensenrechten campagne groep van Amnesty Interna-

De nieuwsbrief opzeggen

Indien u onze nieuwsbrief niet langer wilt ontvangen,
stuurt u dan een e-mail met uw naam en adres naar
info@proromi.nl of per post naar ons kantoor:
Callistolaan 15, 3318 JA Dordrecht.

tional een rapport opgesteld over Roma rechten in de Europese Unie.
De resultaten zijn deprimerend vertrouwd en bekend. Alle cijfers betreft
gezondheid, werkgelegenheid, scholing, inkomen en huisvesting wijzen
in dezelfde richting. Het leven voor de Roma bevolking in Europa wordt in
2012 nog steeds gekarakteriseerd door armoede, discriminatie en marginalisatie.
Volgens Amnesty International hebben de tussen de 10-12 miljoen Europese Roma lagere inkomens, slechtere gezondheid, armere huisvesting,
lagere aantallen mensen die kunnen lezen en schrijven en hogere aantallen werkloosheid dan de rest van de bevolking. Het probleem geldt voor
heel Europa en is een ieder toe te rekenen. Dit zijn, volgens het rapport
van Amnesty, niet alleen gevolgen van armoede; zij zijn het gevolg van
wijd verbreide, vaak systematische, discriminatie en andere schendingen
van mensenrechten.
ProRomi en ProRroma zijn bijzonder dankbaar toch, al is het kleinschalig,
verbetering te hebben mogen aanreiken in ogenschijnlijk hopeloze en
uitzichtloze situaties. In deze nieuwsbrief leest u een korte terugblik op
onze activiteiten in 2012 en onze plannen voor 2013. Wij danken u dat u
ons ook dit jaar opnieuw in onze missie ter zijde heeft gestaan.

Sjaak Monster

Directeur Stichting
ProRomi Nederland

Ontvang ook onze digitale nieuwsbrief!

U kunt zich aanmelden met het kaartje in deze nieuwsbrief of via info@proromi.nl

Terugblik op 2012
Een kort overzicht van de belangrijkste gebeurtenissen uit 2012:

Evenementen

Startdag CPOE 29-09-2012
Op 29-09-2012 vond de start-dag plaats van het Christelijk Platform Oost
Europa (CPOE). Op deze dag kwamen ongeveer 100 deelnemers van
hulporganisaties in Oost Europa bijeen om na te denken over het thema
“verschuivende patronen: van hulp naar wederzijdse uitwisseling en samenwerking”. ProRomi is samen met Dorcas, Hulp in Praktijk (HIP), Hulp
Oost Europa (HOE), Kom Over en Help (KOE) en Prisma, een van de
initiatiefnemers van het CPOE.

Openingen

Interview
Op 28-01-2012 zond de EO op Radio 5 een interview uit dat Andries Knevel had met de heer Jac. Hogeweg, voormalig bestuursvoorzitter van de
Stichting ProRomi Nederland, en met Sjaak Monster, directeur van ProRomi Nederland en ProRroma Roemenië.
Op 18-10-2012 verzorgde de president van de Stichting ProRroma Roemenië, pastor Caba Gavril, een workshop op de conferentie: “Roma Observatory: from Data to Progress” in Boekarest. ProRroma was hiervoor
uitgenodigd door Impreuna Agency for Community Development uit Roemenië die deze conferentie organiseerde met de ambassade van Duitsland in Roemenië. Deze conferentie werd daarnaast ondersteund door
de ambassades van Nederland, Frankrijk, Engeland en door de EU vertegenwoordiging in Roemenië. Aanwezigen verklaarden nadien dat ProRroma een van de zeer weinige zich onderscheidende organisaties is in
Roemenië met een geïntegreerde aanpak op de vier speerpunten van de
Europese Commissie, namelijk; scholing, huisvesting, gezondheidszorg
en werkgelegenheid.

Vooruitblik op 2013
Nog 15.000,- euro nodig
voor de bouw in Cluj
Accreditatie en financiering projecten Cluj + Tinca

De afgelopen jaren is er door de medewerkers van de ProRroma-scholen
in Tinca hard gewerkt aan de aanvraag voor accreditatie en financiering
van beide scholen. Dit is nodig om de kosten voor alle projecten beheersbaar te houden en onze activiteiten te kunnen uitbreiden naar nieuwe
projecten. Wij wachten nog steeds op de uitslag van deze aanvraag.

Vrijwilligers gezocht
Voor het bijhouden van de groei in onze publicaties en ondersteuning
voor ons kantoor in Nederland zijn wij op zoek naar vrijwilligers op de
volgende terreinen:
• Beheer Social Media
• Schrijven publicaties over de Roma
• Vertalers Nederlands < > Engels
• Webdesign en onderhoud
• Onderhoud hard – en software
Bent u in staat om ons te helpen, neem dan contact met ons op (zie adres
colofon).

Promotiereis
In de zomer van 2013 willen wij opnieuw een promotiereis maken langs
de projecten van ProRomi / ProRroma in Hetea, Cluj-Napoca en Tinca.
Bent u geïnteresseerd, laat het ons dan weten.

Overleg
Dit jaar konden wij enkele malen onze visie betreft de situatie van de
Roma voor het voetlicht brengen bij de lokale politiek. Zo spraken wij met
de fracties van PVDA / CDA / CU/SGP in de gemeenteraad van Dordrecht.

Publicaties
ProRomi gaf dit jaar vier gedrukte nieuwsbrieven (oplage 2.400 ex.) uit
en vijf digitale nieuwsbrieven (oplage 650 ex.). Daarnaast verscheen op
25-01-2012 een artikel over ons werk in AD/Dordtenaar en op 07-11-2012
een publicatie in het Nederlands Dagblad. Op de website www.chr.nieuws.
nl werd over ons werk bericht op 28-01-2012 / 25-04-2012 / 31-07-2012 /
05-11-2012.

Transporten

Opening van de tweede sectie ProRomabasischool in Tinca

De binnenzijde van het Multi Functioneel Centrum in Cluj moet nog verder
afgewerkt en ingericht worden.

Bouwprojecten
Zowel in Tinca en ClujNapoca zullen beide
nieuwe gebouwen die
wij in oktober 2012
hebben kunnen opnemen afgewerkt moeten
worden. In het Multi
Functionele Gebouw in Dallas willen wij de begane grond (keuken, toiletten en douches) en de zolder afwerken en gereed maken voor kantoorruimte en opslag. De geraamde kosten hiervoor zijn geraamd op
€ 15.000,00. Helpt u ons om dit bedrag bij elkaar te sparen

Promotiereis 2010

Kinder Studie Sponsor Plan
In 2013 zouden wij graag het aantal sponsors van de kinderen op onze
ProRroma-scholen uitbreiden. Voor € 25,00 per maand sponsort u de studie van een Roma-kind op een van onze scholen.

Lezers nieuwsbrieven
Wij hopen in 2013 opnieuw meer lezers te krijgen van onze gedrukte -, en
digitale nieuwsbrief. Zo heeft het aantal lezers van onze digitale nieuwsbrief zich in drie jaar tijd bijna vertienvoudigd. Zou u mensen uit uw omgeving willen attenderen op onze nieuwsbrieven?

Levering schoolmateriaal v
anuit Nederland aan de ProRoma-basisschool in Tinca
Sjaak Monster overhandigt de internationale Roma
vlag aan Ciorba Mihai, leider van Dallas (Cluj-Napoca)
Op 29-10-2012 vond de opening plaats van de tweede sectie van onze
ProRroma-basisschool in Tinca en op 31-10-2012 van het ProRroma Multi
Functionele Centrum in Cluj-Napoca

ProRomi logistiek verzorgde dit jaar 7 transporten met hulpgoederen
naar Roemenië. Wij bedanken allen die op deze wijze betrokken zijn bij
ProRomi / ProRroma en die goederen geschonken hebben. Dank aan de
chauffeurs die vele malen bepakt en beladen naar Roemenië zijn gereisd.

Uitbreiding werkzaamheden Dallas
Door het bestuur van de provincie Cluj is recent toegezegd dat de provincie bij gaat dragen aan de personeelskosten en de kosten van voeding,
elektra en verwarming voor het Multi Functionele Centrum in de Romawijk Dallas. Een geweldig aanbod.
Wij zien uit naar de concrete realisering.

ProRoma-kleuterschool Tinca

Nog 5.515,- euro nodig
voor de bouw in Tinca

