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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 te komen uit-
delen of een huisje te bouwen op één van onze Pro-
rroma-projecten. toch kunt u ons enorm helpen door 
uw bijdrage te geven voor een van deze projecten! 

 l Studie van een kind op een van de ProRroma-

scholen (€ 25,00 per maand).

 l Salaris van een leerkracht (€ 384,00 per maand).
 l Afbouw ProRroma-basisschool Tinca intern 2e fase 

(€ 7.000,00).

Helpt u ons? U kunt gebruik maken van de bijgevoeg-
de acceptgiro of machtigingskaart.
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Soms zijn er initiatieven die 
het vermelden waard zijn. 
GIZMO IT SERVICES / QU-
BIZ uit Lochem organiseert 
jaarlijks goede doelen en 
acties in Roemenie. De direc-
teur van dit bedrijf (de heer 
Jos Steggink) kreeg het idee 
om ditmaal de basisschool 
van zijn zoon (St. Joseph 
basisschool uit Lochem) bij 
dit initiatief te betrekken. Te-
meer bijzonder omdat de St. 
Josephschool in juni 2013 
honderd jaar bestaat. 
 
De directie van de school was 
direct positief en omarmde 
het voorgestelde SCHOE-
NENDOZEN project. Dit hield 
in dat alle kinderen van de 
school verzocht werden een schoenendoos te vullen 
met nuttige maar ook met prettige spulletjes. Op de St. 
Josephschool zitten ongeveer 230 kinderen waarbij er 
natuurlijk ook meerdere kinderen uit één gezin aanwezig 
zijn. Alle groepen hebben meegedaan.

Ter voorbereiding heeft de heer Steggink samen met zijn 
zoon een powerpoint presentatie gegeven aan de voltal-
lige school en daarbij ook een reeds gevulde doos laten 
zien zodat alle kinderen en docenten een idee hadden 
wat je er zoal in kunt stoppen. Dit kwam neer op pen-
nen, (kleur)potloden, puntenslijper, schriften, bloknote’s, 
gum, stiften, liniaal, driehoek, t-shirts, sokken, knikkers, 
knuffel(s), speelgoed, snoep etc. Je staat er nog versteld 
van wat er in een redelijke schoenendoos verdwijnt.
Het leuke was dat alle kinderen het zelf samen met hun 
ouders konden verzinnen, maar dat eigenlijk niemand 

anders wist wat er in een doos zou zitten. Wel is vooraf 
duidelijk gezegd dat de spullen nuttig en bij voorkeur 
nieuw moesten zijn. 

In totaal zijn er 180 dozen naar Tinca gegaan en 
daarmee kunnen we concluderen dat zo onge-
veer elk gezin heeft meegedaan…..waarvoor hul-
de!!! Daarnaast waren er nog diverse grote dozen 
met allerlei spullen afkomstig van leveranciers van 
de school en van bedrijven waar ouders werken. 

Kinderen, ouders, docenten, leveranciers en de initia-
tiefnemers, jullie allen heel hartelijk bedank voor deze 
geweldige actie. De dozen zijn inmiddels uitgedeeld aan 
de kinderen van de ProRroma kleuter -, en basisschool 
in Tinca (zie de foto)

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.

Vooruit blikken en verder gaan

Bidt u met ons mee?

In de nieuwsbrief van december 2012 blikten 
wij met u vooruit op het jaar 2013. Het is goed 
om wensen, verwachtingen en plannen te 
hebben. 2013 is inmiddels al weer bijna hal-
verwege. Hoe ver staat het met de realisatie 
van onze plannen?

Inmiddels zijn al enkele wensen in vervulling 
gegaan wat reden geeft tot grote dankbaarheid. 
Wij gaven aan nog € 15.000,00 nodig te hebben 
voor het afronden van de bouw en inrichting 
van het Multi Functionele Centrum in de Roma-
wijk Dallas. Eén giftgever zorgde zeer snel na 
het uitkomen van de december nieuwsbrief dat 
dit bedrag op onze rekening stond. Bert Looij en 
zijn team streven er naar om alle werkzaamhe-
den deze zomer afgerond te hebben.

Ander goed nieuws was het besluit van de 
provincie Cluj om twee leerkrachten op onze 
ProRroma-school op Dallas te financieren. Een 
wonder op zich daar deze school (nog) geen 
officiele acreditatie heeft van de Roemeense 
overheid. Eén van de aangestelde leerkrach-
ten is zelf Rom zodat op deze school nu twee 
Roma-leerkrachten zijn aangesteld.

Tenslotte het aanbod van een nieuwe vrijwilli-
ger in Nederland om onze digitale nieuwsbrief 
naar het Engels te vertalen. Dat betekent dat 
deze nieuwsbrief nu drietalig (Nederlands, Roe-
meens en Engels) uit kan gaan komen.

Maar er zijn ook nog onvervulde wensen. 
Grootste zorg is het uitblijven van de finan-
ciering door de Roemeense overheid van de 
ProRroma-scholen in Tinca. Ook al zijn deze 
twee scholen (basis – en kleuterschool) volledig 

geacrediteerd, en voldoen zij aan alle eisen en 
criteria, toch blijft de overheid het besluit voor 
financiering uitstellen. Deze financiering is hard 
nodig om de huidige kosten voor dit project en 
verdere groei te realiseren. Ondanks alle ze-
geningen die wij ontvingen in 2012, waardoor  
twee bouwprojecten mogelijk waren, waren 
wij genoodzaakt om ons maandelijks budget 

met ingang van januari 2013 met 22% te ver-
minderen gezien terugloop van inkomsten en 
toename van kosten. En wij verwachten dit jaar 
nog meer bezuinigingen te moeten doorvoeren 
gezien vermindering van giften. Wilt u met ons 
bidden dat de Roemeense overheid haar ver-
antwoordelijkheid neemt voor onze scholen en 
financiering mag loskomen?

Dankzij het doorlopen van de Prorroma-kleuterschool in de roma-wijk Dallas zijn deze 
meisjes in staat om dagelijks naar het staatsonderwijs te gaan in Cluj.

Wij vragen uw steun voor de volgende onderdelen
	 Wij zouden graag meer lezers willen voor onze gedrukte -, en digitale 

nieuwsbrief. Zou u ons daarmee kunnen helpen? Vraag wel altijd eerst 
toestemming van uw bekenden of wij onze nieuwsbrief mogen toezenden 
en/of mailen.

	 Wij zoeken enthousiaste vrijwilligers voor versterking van ons PR team. 
Bent u bekwaam in het beheer van social media, heeft u vaardigheid in 
het schrijven van artikelen en/of publicaties, of heeft u talent in webs-
design en/of onderhoud van hard en software, dan nodigen wij u uit om 
contact met ons op te nemen.

	 Wij zouden het aantal sponsors van de studie van een Roma-kind op een 
van onze ProRroma-scholen graag uitbreiden. Voor € 25,00 per maand 
kan een kind een maand lang een van onze scholen bezoeken.

Afscheid bestuursleden ProRomi
In de maand mei 2013 namen wij afscheid van twee bestuursleden van 
ProRomi Nederland die vele jaren bestuursverantwoordelijkheid hebben 
gedragen voor onze stichting. Margreet van Straalen is ruim tien jaar be-
stuurslid geweest en Paul Vel Tromp ruim twaalf jaar. Het bestuur en de 
directie van ProRomi dankt hen voor hun jaren van trouwe betrokkenheid 
en wenst hen Gods zegen voor de toekomst.

Nieuwsbrieven
Verminderde inkomsten en hogere kosten noodzaken ons om te bezui-
nigen op onze gedrukte nieuwsbrieven. Hierdoor zult u dit jaar minder 
nieuwsbrieven van ons ontvangen. Wij vragen of u zich (ook) wilt opge-
ven voor onze digitale nieuwsbrief. Deze heeft een andere inhoud dan 
onze gedrukte nieuwsbrief, maar brengt geen kosten met zich mee voor 
opmaak, druk en verzending.

U kunt dat eenvouding doen door naar de ProRomi website te gaan 
www.proromi.nl, vervolgens naar nieuwsbrief, dan naar onder scrollen 
tot bij inschrijven en daar uw naam en e-mailadres invullen en versturen.

ProRomi logistiek
Wat enige jaren terug begon als een spontaan initiatief van enkele en-
thousiaste mensen uit de Hoekse Waard om transporten te verzorgen 
voor (onder andere) Stichting ProRomi Nederland en Stichting ProRroma 
Roemenie is inmiddels uitgegroeid tot een eigen stichting met de naam 
“Hands of Mercy”. Deze stichting blijft onverminderd de transporten voor 
ProRomi/ProRroma uitvoeren. De aansturing van onze logistieke afdeling 
hiermee gaat over van Michel Branderhorst van ProRomi naar Kees van 
Zijderveld van Hands of Mercy. U kunt hem bereiken onder logistiek@
proromi.nl of k.vanzijderveld@proromi.nl , of onder 06-46080546.

Hetea
Verslag van een van de leerkrachten 
van de ProRroma-school in Hetea waar 
wij drie kleuterklassen hebben. 

Ontwikkelingen in Nederland

Schoenendozenactie St Josephschool in Lochem

Uitdelen schoenendozen op de Prorroma-scholen in tinca

• Dank God voor het schooljaar 2012-2013 waarin 
wij weer vele Roma-kinderen onderwijs mochten 
geven.

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

• Bid God voor de aanvraag voor staatsfinancie-
ring van de ProRroma-scholen in Tinca.

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

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

De maand maart is vol geweest van allerlei evenementen. Op 1 maart 
hebben we samen met de kinderen `martisoare`(*) geknutseld voor 
de moeders en vrienden. Bij deze activiteit waren ook de moeders uit-
genodigd om dat samen met hun kinderen te beleven. Op 8 maart hebben we  moederdag gevierd en we hebben mooie kaarten gemaakt 
om de moeders te laten zien hoe veel de kinderen van hen houden. De 
kinderen hebben deze activiteiten met veel enthousiasme bijgewoond. 
Deze maand hebben we ook inspectie gehad van het onderwijsorgaan. 
We zijn gecontroleerd op de methodiek van het lesgeven, de map voor 
het voorbereiden van de lessen, de mappen van de kinderen, maar ook 
met waarnemers tijdens de lessen. Deze inspectie heeft twee weken 
geduurd voor onze regio, maar naar Hetea zijn zij één dag geweest van 8 tot 12 uur. Deze twee weken hebben we als een zeer gestreste 
tijd ervaren, maar de inspectrices waren zeer tevreden hoe de kleuter-
school er uit zag en ze waardeerden ons werk. Een van de inspectrices 
was voor het eerst in Hetea en was zeer onder de indruk onder welke 
mooie omstandigheden deze kinderen les krijgen. 
We danken God hiervoor en we bidden dat Hij dit project zal blijven 
financieren en ons de gezondheid en veel toewijding zal geven ten opzichte van dit werk zodat we verder kunnen werken in de vrezen des Heren om een zegening voor Hetea te blijven.

Hartelijk dank voor uw steun.

Hetea, maart 2013, Lidia Dinca

(*) Marisoare is een kleine broche die mannen aan hun vrouw/vrien-
din geven en kinderen aan hun moeder en juffrouw om het begin van 
de lente te vieren.

kinderen van de Prorroma-school in Hetea 
bijeen tijdens de paasmaaltijd



Ontwikkelingen op de projecten
Cluj
Het Multifunctionele Centrum in de Roma-wijk Dallas, dat wij op 31 ok-
tober 2012 officieel in gebruik hebben genomen, heeft zijn waarde in-
middels al uitgebreid bewezen. Naast twee kleuterklassen, het tweede 
kans onderwijs, de ouderavonden en de vrouwenbijeenkomsten zit de 
gemeenschapsruimte drie maal per week vol voor de samenkomsten, 
bijbelstudies en gebedsbijeenkomsten. Vanuit de lokale authoriteiten 
worden voorlichtingen gegeven en jeugdbijeenkomsten georganiseerd in 
het gebouw. 

Als gevolg van de samenkomsten hebben meerdere samenwonende 
koppels besloten om te trouwen. Op 19 april 2013 werd in het gemeen-
tehuis in Cluj het huwelijk bevestigd van zes echtparen. Meerdere zullen 
volgen, maar de documenten hiervoor zijn nog niet gereed. 

De benedenverdieping van het Multifunctionele Centrum is geheel ger-
eed. Dit houd in dat er twee kleuterklassen zijn, een gemeenschapsruim-
te, een keuken, toiletten, wasbakken, een douche en een ruime entree. 
Momenteel wordt er hard gewerkt aan een trap naar de bovenverdieping 
waar een kantoor en een extra klasruimte gebouwd gaat worden. Met 
recht kan gezegd worden dat het gebouw zijn waarde als Multifunctioneel 
Centrum meer dan waarmaakt. 

Internationale  teams blijven komen om hun inzet te geven op onze pro-
jecten. Inmiddels hebben zich voor 2013 al elf teams aangemeld om 
op Dallas te komen werken, waarvan er al vijf zijn geweest. Of het nu 
gaat om huisjes bouwen, hekken schilderen, aanbrengen van dakgoten, 
isoleren en stucken van buitenmuren, kinderenprogramma’s organiseren, 

voedsel verstrekken en noem maar op, steeds meer mensen voelen zich 
betrokken bij de nood van de armsten onder de Roma. Margriet en Bert 
Looij verleggen hun activiteiten meer en meer naar de vuilnisbelt, die 
vijfhonderd meter verwijderd ligt van Dallas. Er wordt regelmatig voedsel 
uitgedeeld en kinderprogamma’s verzorgd. 

Tinca
Midden in de Roma-wijk in Tinca staat onze ProRroma kleuter –, en ba-
sisschool. In september 2010 openden wij de eerste -, en in oktober 2012 
de tweede fase van ons nieuwe onderkomen voor onze  basisschool. 
Daarvoor was de basisschool jaren gehuisvest in het gebouw van de 
kleuterschool tot we daar letterlijk uitgroeiden. Totaal komen dagelijks 
115 Roma-kinderen naar deze ProRroma-scholen. Op deze twee scholen 
werken vijf leraressen, één administratrice en één concierge.

Deze twee scholen hebben hun definitieve accreditatie ontvangen van de 
Roemeense overheid en staan hoog aangeschreven bij het inspectoraat. 

Desondanks blijft financiele ondersteuning van de Roemeense overheid 
uit wat een zware druk geeft op ons maandelijkse budget. Qua accom-
modatie hebben wij de ruimte beschikbaar om, naast de huidige kleuter-
school en vier klassen basisonderwijs, door te groeien naar acht klassen 
basisonderwijs. Hiervoor moet het tweede gedeelte van de basisschool 
intern nog afgewerkt worden. Hiervoor is nog een bedrag van € 7.000,00 
nodig. Dit zou een enorme vooruitgang zijn voor de Roma-kinderen uit de 
Roma-wijk, die de lessen vrijwel niet verzuimen op onze school en hech-
ten aan deze vorm van onderwijs.Bidt u met ons mee dat er financiering 
mag vrijkomen vanuit de Roemeense overheid? Teruglopende inkomsten 
vanuit giften dwingen ons te bezuinigen op leerkrachten. 

Samenkomst in het Multifunctionele Centrum

Margriet Looij leert de kinderen aanbiddingsliederen 

een roma-echtpaar trouwt op het stadhuis in Cluj

toilet en doucheruimte met stromend water

Vloer gemeenschapsruimte wordt gelegd.

toilet en doucheruimte Van het Inspectoraat ontvingen wij mooie kasten voor de klaslokalen

toilet en doucheruimte (de deuren zitten er inmiddels ook in)

april 2013 Groep uit Friesland Mei 2013 kerk van de nazarener Hoeksewaard

april/mei 2013 Stichting Help Straatkinderen
Margriet Looij en Frank Stout met team uit nederland 

aan het werk op de vuilnisbelt

april 2013 Groep De Passie i.s.m. Gain

Het linker gedeelte van de basisschool moet van binnen nog afgewerkt worden


