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Stichting ProRomi Nederland is door 
de belastingdienst aangemerkt als 

‘Algemeen Nut Beogende Instelling’. 
Dat betekent dat giften aan ProRomi 

Nederland aftrekbaar zijn van het be-
lastbaar inkomen. Het ANBI nummer 

van ProRomi Nederland is 17551.

U kunt ons helpen!
Wellicht bent u niet zelf in staat om eten uit te komen 
delen of een huisje te bouwen op één van onze Pro-
Rroma-projecten. Toch kunt u ons enorm helpen door 
uw bijdrage te geven aan de studie van een kind op 
een van de ProRroma-scholen (€ 25,00 per maand).
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U hebt het afgelopen jaar gemerkt dat er minder nieuws-
brieven van ProRomi zijn verschenen. Reden hiervoor 
zijn de teruglopende inkomsten in onze stichting waar 
ProRomi, net als zoveel andere stichtingen, mee te 
maken heeft. Een decemberuitgave willen wij u evenwel 
niet onthouden.

Nieuwe bestuurs-
samenstelling 
ProRroma
De laatste jaren hebben de beide besturen van ProRomi 
en ProRroma zich uitgesproken voor een volledige en 
duidelijke splitsing tussen het bestuur en de uitvoerende 
werkers van onze stichtingen. Dit om elke vermenging 
van bestuurlijke en uitvoerende verantwoordelijkheden 
te voorkomen. Bij ProRomi is dat steeds goed geregeld 
geweest. Vanaf januari 2014 willen wij dit nu ook op orde 
zien bij onze Roemeense zusterstichting ProRroma. 
Concreet betekend dit dat Sjaak Monster zijn functie als 
Algemeen Directeur van ProRroma over zal dragen aan 
Bert Looij. Het nieuwe bestuur van ProRroma zal vervol-
gens bestaan uit Sjaak Monster (voorzitter), Jan Willem 
Hogeweg (secretaris) en Nicu Gal (penningmeester).

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.

Het publieke debat rond de Roma

Bidt u met ons mee?

Afgelopen jaar is er het nodige in de media 
geweest rond de Roma. Ging het niet om 
vermoedelijke rondreizende criminele Roma-
bendes in West-Europa, dan lag het accent 
bij (niet Roma) Roemenen, Bulgaren en 
anderen uit Oost-Europa. Ernstige feiten als 
de kunstroof in Rotterdam, de vele gestolen 
mobiele telefoons op zomerfestivals en 
de Gay-pride en de vele Bulgaren die 
Nederland met bussen tegelijk hebben 
aangedaan om ten onrechte uitkeringen 
op te strijken hebben de gemoederen flink 
bezig gehouden.

Ook wetenschappers tuimelden over 
elkaar heen met publicaties. Annemiek 
Dul berichtte in haar masterthesis dat 

zigeunercultuur prostitutie, mensenhandel en 
het stelen door kinderen bevordert.1 Hoogleraar 
Criminologie, Dina Siegel, verbonden aan 
het Utrechtse Willem Pompe Instituut voor 
Strafrechtwetenschappen, legt de bal voor deze 
golven van georganiseerde criminaliteit bij de 
Roma die naar het noorden trekken nu Frankrijk 
en Spanje een repressiever beleid hebben.2 
Huub van Baar, universitair docent Europese 
studies aan de Universiteit van Amsterdam 
reageerde hierop door te stellen dat hij het 
ronduit bizar vindt dat Siegel in de publiciteit 
komt met de constatering dat zakkenrollers, 
bedelaars en winkeldieven voor 80% Roma zijn. 
Hij verwijt Siegel gepubliceerd te hebben op 
basis van een kleinschalig kwalitatief en geen 
kwantitatief statistisch onderzoek waarvan de 
gegevens nog steeds niet zijn gepubliceerd. 
Ook merkt hij op dat de Roma als de nieuwe 
Joden worden beschouwd.3

Hoe het ook zij, terecht of onterecht, de Roma 
staan opnieuw in de etalage en worden gepor-
tretteerd en gegeneraliseerd als zakkenrollers, 

auto -, en winkeldieven, skimmers, oplichters, 
bedelaars, goed georganiseerde en getrainde 
criminelen, mobiele bandieten, onaanpasbaren 
en zo kunnen we nog wel even doorgaan.

ProRomi zet daar de vele integere, 
hardwerkende en immens lijdende Roma 
tegenover in Roma-getto’s en op vuilnisbelten in 
vele Oost-Europese steden en dorpen. Mensen 
(de betekenis van het woord Roma) die een 
hele dag op een vuilnisbelt het afval selecteren 
met hun kinderen om van de opbrengst aan 
het einde van de dag twee broden te kunnen 
kopen. Met generalisme zijn we nooit veel 
verder gekomen. Een Rom is een mens als u 
en ik en geen prototype van door morele codes, 
die door de generaties worden doorgegeven, 
bepaalde criminele wezens zoals Annemiek 
Dul dat beweert.

1 Trouw, 26-10-2013
2 NU.nl, 18-09-2013
3 De Volkskrant, 10-10-2013

Ontvang ook onze digitale nieuwsbrief!

Minder nieuwsbrieven
• Dank God voor het schooljaar 2013-2014 waarin 

wij weer vele Roma-kinderen onderwijs mogen 
geven.

• Dank God voor de zegen op onze projecten in 
Cluj, Hetea en Tinca.

• Dank God voor het opnieuw kunnen uitdelen 
van vele honderden kerstpakketten in de Roma-
kampen waar ProRroma werkt. Dank God voor 
alle sponsors die dit mogelijk maken.

• Bid God voor een goede kerstvakantieperiode 
voor de kinderen van onze scholen en onze 
werkers.

• Bid God dat de aankoop van een tweede stuk 
grond in Dallas en registratie hiervan en het Mul-
ti Functioneel Centrum op naam van ProRroma 
goed en vlot mag verlopen.

• Bid God voor meer sponsors van het Kinder 
Studie Sponsor Plan. Op dit moment wordt de 
studie van 104 van de 224 kinderen op onze 
ProRroma-scholen gesponsord.

• Bid God voor nieuwe sponsors. Onze inkomsten 
lopen sterk terug.

Terugblik op 2013



Vervolg terugblik op 2013

Hadden wij in het schooljaar 2012-2013 nog totaal 198 ingeschreven kin-
deren in onze vier ProRroma-scholen, voor het schooljaar 2013-2014 zijn 
dit 224 kinderen. In Tinca heeft men zelfs tot een toelatingsstop moeten 
besluiten omdat men niet meer kinderen kon herbergen. Ouders uit de 
Roma-wijk in Tinca geven massaal te kennen dat zij hun kinderen niet 
naar de staatsschool willen sturen vanwege het onderwijs dat niet op hun 
kinderen is afgestemd. Zo groeien wij tegen de verdrukking in zouden we 
kunnen zeggen. Financieel komen we tekort, maar er wordt een steeds 
groter beroep op ons gedaan.

Meer kinderen dan ooit op onze scholen

Vooruitblik op 2014

Roma-getto wordt Roma-wijk
Onze lokale leider ter plekke in Cluj-Napoca, Bert Looij, heeft het al 
langer gezegd; het Roma-getto Dallas wordt een gewone wijk. Zijn visie 
voor Dallas wordt steeds meer bewaarheid. Dallas is al lang niet meer 
een verlengstuk van de 500 meter daar vandaan gelegen vuilnisbelt. Na-
ast het nieuwe Multi Functionele Centrum zijn er straten aangelegd, staat 
er een toilet -, en douchecontainer, zijn er afwateringsgeulen en beton-
nen verstevingswallen aangelegd en staan er afvalcontainers voor het 
afval. Omdat er steeds meer hoop gloort voor deze Roma, is het men er 
ook veel aan gelegen om “hun eigen nieuwe wijk” schoon en op orde te 
houden. Dallas is en wordt meer en meer een voorbeeld hoe het ook kan.

In 2012 starten wij met de bouw van het Multi Functionele Centrum in de 
Roma-wijk Dallas in Cluj-Napoca. De bouw is voltooid dankzij een hoofd-
sponsor, het team van onze eigen werkers ter plekke en de vele teams 
die kwamen assisteren met de bouw. Het prachtige gebouw huisvest op 
de begane grond een entree, een keuken, toiletten en douche, een ge-
meenschapsruimte en twee kleuterklassen. Op de zolder is een kantoor, 
een computerruimte en opslagruimte gerealiseerd. In Dallas wonen 476 
kinderen in de leeftijd van 0 - 16 jaar. In de vier Roma-kampen waar 
ProRroma werkt in Cluj-Napoca (Dallas, Colinde Verde, op de vuilnisbelt 
en Strada Contonolui) wonen 985 kinderen in de leeftijd van 0 -16 jaar.

Afbouw Multi Functioneel Centrum in Dallas Cluj-Napoca

Afgelopen jaar werden wij op de projecten opnieuw enorm geholpen 
door de vele teams (van vele continenten) die ter plekke hun handen 
uit de mouwen kwamen steken. Er werd gebouwd, geverfd, gegraven, 
gerenoveerd, met kinderen gespeeld, kinderen gewassen, eten klaarge-
maakt en uitgedeeld, en vele andere werkzaamheden. Velen deden zelfs 
meer dan dat; zij financierden de huisjes die zij bouwden en/of materialen 
die zij nodig hadden. Zonder al deze geweldige teams waren wij nooit zo 
ver gekomen dit jaar. Geweldig bedankt!

De vele teams die 
kwamen meewerken

Samenwerking met People2People
Sinds het derde kwartaal van 2013 werkt ProRroma intensief samen met 
de Roemeense organisatie People2People uit Oradea (www.people-
2people.ro). People2People ondersteunde het werk van ProRroma in 
Tinca al vele jaren. People2People besloot ProRroma financieel bij te 
springen door onder andere enkele salarissen van leerkrachten van de 
ProRroma-school uit Tinca voor haar rekening te nemen. Zonder deze 
ondersteuning had de school het zonder deze leerkrachten moeten stel-
len. Vanaf 2014 zullen de banden tussen beide stichtingen verder aange-
haald worden.

Hands of Mercy
Stichting Hands of Mercy verzorgt sinds 2013 de transporten naar de 
ProRroma-projecten in Roemenië. Dit doen zij met een groot team van 
vrijwilligers. Ook dragen zij alle kosten voor deze transporten. Een zeer 
trouwe bondgenoot in onze passie voor de armste onder de Roemeense 
Roma. Kees van Zijderveld, Edwin van de Berg en alle andere vrijwil-
ligers, enorm bedankt voor jullie prachtige inzet.

Aankoop tweede stuk 
grond in Dallas
Al geruime tijd hebben wij een groot bedrag op de rekening staan in 
Roemenië voor de aankoop van een tweede stuk grond in Dallas. Een 
eerste stuk grond van 5611 M2 staat al op naam van ProRroma. Wij zijn 
in de gelegenheid om hier nog eens 2800 M2 bij aan te schaffen. Er is 
evenwel stagnatie op het gemeentehuis van Cluj betreft de papieren. Dit 
te regelen heeft grote prioriteit voor ProRroma.

Multi Functioneel Centrum
op naam ProRroma
Naast de aankoop en registratie van een tweede stuk grond in Dallas op 
naam van ProRroma willen wij het Multi Functionele Centrum zo spoedig 
mogelijk op naam van ProRroma registreren. Ook hiervoor hebben wij 
een budget gereserveerd. 

Samenvoegen 2 websites
De twee websites van ProRomi en ProRroma worden samengevoegd tot 
een nieuwe website. Dit met een nieuwe geüpdatet uitstaling. De twee 
websites waren lastig samen te beheren en te muteren. U hoort meer als 
deze klus geklaard is.


