Onderstaand artikel betreft geen informatie over het werk van ProRomi / ProRroma. Toch meent de redactie van de ProRomi-nieuwsbrief dat dit
artikel vermeldenswaard is omdat het de grote positieve maatschappelijke impact beschrijft die het evangelie kan hebben op het leven van de
Roma. Kenmerkend is dat de hieronder beschreven Roma-gemeenschap, net als ProRomi en ProRroma, grote waarde toekent aan het geheel
doorlopen van het onderwijs door de Roma-kinderen.

Hoe een Roma-pastor de verguisde
k i nd e r hu w e l i j k e n e e n ha l t t o e r i e p
Op 26 mei 2010 kopte het Roemeense dagblad Romania
Libera; “Wie is de pastor die de verguisde kinderhuwelijken een halt heeft toegeroepen” en verder; “Wat de Roemeense autoriteiten, barones Nicholson en politieagenten
niet is gelukt, is een pinkstervoorganger gelukt”.
“De Roma uit Râmnicelu, provincie Buzău, zijn berucht geworden door hun kinderen op zeer jonge leeftijd uit te huwelijken.
Echter, nadat 80% van de Roma zich tot de pinksterkerk bekeerd heeft, begonnen de meisjes naar school te gaan en niet
meer te trouwen op zeer jonge leeftijd.
Het dorp Râmnicelu telt ongeveer 4.460 inwoners, waarvan
rond de 1.800 Roma die voornamelijk groentehandelaars zijn.
Twee jaar geleden werd bericht over het huwelijk van een
meisje van 5 met een jongen van 16, beide afkomstig uit deze
plaats. Dit voorval heeft een hevige reactie teweeg gebracht
van alle Europese instellingen voor kinderbescherming, incluis
van de zijde van barones Emma Nicholson.
„Dit schandaal heeft zelfs ons doen schrikken. Met zijn allen
hebben we toen gezegd dat het te ver ging en daarom hebben we ons tot God bekeerd”, aldus Ştefan Vasile, een van de
dorpelingen die, op zijn beurt, 11 jaar geleden zijn minderjarige
zoon uithuwelijkte aan een 8 jarig meisje. „Nadat wij het Woord
van God ontdekt hebben, besefte ik dat dit fout was. Vandaag
is heel mijn gezin bekeerd en mijn dochter gaat niet met 8 jaar
trouwen, maar met 18 jaar”.

Groepsdoop
150 Roma zijn gedoopt in de pinkstergemeente; onder hen
ook het gezin Vasile, samen met grootouders, kinderen en
kleinkinderen. In wit gekleed zeiden zij hun gebed op in de
kerk om daarna naar de plaats te gaan waar de doopdienst
plaats had. Meer dan 80% van de Roma uit Râmnicelu hebben
zich sinds 2008 bekeerd tot de Pinkstergemeente en hebben
gebroken met de vroegtijdige huwelijken. De meisjes uit de
Roma gemeenschap worden nu aangemoedigd om naar de
school te gaan en het schoolverlaten is drastisch verminderd.
De aanzet voor deze radicale verandering komt de 38 jarige
voorganger Grigore Vasile toe, zelf afkomstig uit de gemeenschap en vader van 7 kinderen. „Wij kwamen bij hem in huis
bijeen om hem over God te horen praten. Aanvankelijk waren
wij met weinigen, maar nu zijn wij met velen”, verhaalt Ştefan
Vasile. Voorganger Grigore zegt dat de toekomst van de Roma
gemeenschap uit Râmnicelu sterk afhangt van het stoppen
van de vroegtijdige huwelijken en het aanmoedigen van de
kinderen om naar school te gaan. „Wij willen deze huwelijken

doen stoppen en de schoolgang aanmoedigen. En omdat
het persoonlijke voorbeeld het meeste aanspreekt, gaat mijn
dochter naar de beste middelbare school in Râmnicu Sarat
(stad in de buurt) en ik wil dat zij een HBO-studie gaat volgen”,
vervolgt de voorganger.

„Gods hand heeft al deze dingen doen stoppen”
De Bijbelse principes die het huwelijk tussen kinderen verbieden, hebben de mentaliteit van de Roma gemeenteleden veranderd. „Noch het Openbaar Ministerie, noch de politie, noch
de school, noch welke autoriteit op deze wereld ook konden
een einde maken aan wat er bij ons gaande was. Op het moment dat Gods hand tussenbeide kwam, hebben wij nu meisjes van 16, 17 jaar die niet aan trouwen denken”, volgens Vasile Dumitrache, een Roma-gemeentelid. Hij beweert dat voor
alles wat in Râmnicelu geschied is, alleen God de lof krijgt,
want “Hij heeft deze verandering tot stand gebracht”. Na zijn
bekering heeft Vasile het huwelijk van zijn 16 jarige neefje met
een meisje van 10 tenietgedaan. „Het was een zeer slechte
daad voor een gewone man. Dat kind weet niet wat huwelijk
is, noch wat zijn verplichtingen zijn. Het was iets abnormaals”,
legt Vasile Dumitrache uit.

Bekering: oorzaak van afname schoolverlating voor
meisjes
Marian Dumitrache, schoolmentor/studiebegeleider beweert
dat een van de gevolgen van kinderhuwelijken de schoolverlating door de meisjes was. „Wanneer zij als kind trouwden,
stond hun man niet meer toe naar school te gaan, want zij waren jaloers”, legt de schoolmentor uit. De zaken zijn intussen
radicaal veranderd. „Eenmaal de overstap gemaakt te hebben
naar het pinkstergeloof namen wij een voelbare toename van
de schoolopkomst van de Roma-kinderen waar, tegelijkertijd
met een afname van de schoolverlating, in het bijzonder onder
de meisjes. De meiden die in de bovenbouw zaten (groep 6
t/m 8), kwamen niet meer naar school”, vertelt Alexandru Enache, directeur op de basisschool nr. 1 uit Râmnicelu.

10 jarig uitgehuwd meisje komt terug naar school
Op de basisschool nr. 2 uit Râmnicelu, vertegenwoordigen de
Roma kinderen 98% van het totale aantal leerlingen. Mariana
V., een van de leerlingen van slechts 10 jaar, heeft al een
huwelijkservaring doorgemaakt. „Hoe kwam het dat je ging
trouwen?” „Mijn ouders hebben dit met zijn ouders besproken.
Ik heb ruim een maand samen met mijn man gewoond”, verhaalt Mariana V. Het meisje is niet meer naar school gegaan

in deze periode, heeft een maand bij de ouders van de jongen
thuis gewoond waarna, nadat haar ouders tot bekering kwamen, haar naar huis gehaald hebben. Zij hebben het huwelijk
ontbonden en haar naar school gestuurd. Nu vertelt Mariana
wiskunde leuk te vinden en dat zij naar de middelbare school
zou willen gaan. Tot die tijd gaat zij regelmatig naar de kerk
en heeft zich voorgenomen niet te trouwen vóór zij 18 wordt.

Voorgangersdochter, de enige die de middelbare
school heeft bereikt
Gina Vasile, de dochter van de voorganger, is het eerste
Roma-meisje uit Râmnicelu die de middelbare school heeft
bereikt. „Ik had een heel grote ambitie. Met Gods hulp is het
mij gelukt om met een heel goed cijfer ( 9.86) te slagen op
alle examens”, vertelt Gina. Op de vraag wat haar mening is
over het kinderhuwelijk, antwoordt zij resoluut: „Ik ben het er
nooit mee eens geweest.  De kinderen worden daardoor van
hun vrijheid beroofd, bijzonder de meisjes die door hun ouders
verplicht worden dit te doen”.

Moeder op 11 jarige leeftijd
„In 2007 heeft een meisje van 11 jaar en 8 maanden, afkomstig
uit Râmnicelu, bij ons in het ziekenhuis gebaart. Wij hebben
vele geboortes van dit soort gehad, maar zij was de jongste
moeder. Gezien haar zeer jonge leeftijd was haar bekken niet
goed ontwikkeld, zodat de artsen in haar geval een keizersnede moesten toepassen. De laatste twee jaar echter hebben wij
dit soort gevallen niet meer meegemaakt”, aldus dr. Lucreţia
Dediulescu, (hoofd)manager van het ziekenhuis uit Râmnicu  
Sărat.

„Proselitisme (zielenwinnerij)”
De vertegenwoordigers van het orthodoxe bisdom van Buzău
beweren dat het gebeuren in Râmnicelu   zielenwinnerij is.
„Dit is een gevoelig onderwerp. Ik denk dat het om proselitisme gaat”, aldus priester Adrian Ionescu, de woordvoerder
van het orthodoxe bisdom Buzău. Wat betreft de huwelijken
tussen minderjarige Roma kinderen uit Râmnicelu welke de
voorbije jaren door zijn collega priester Ionescu uit Râmnicelu
zouden zijn gesloten, deelt hij mede: „Ik geloof niet dat zoiets
gebeurd is. Een priester kan geen huwelijk sluiten zonder het
(geboorte)certificaat van de Burgerlijke Stand”.
26 Mei 2010 - Dagblad “ROMANIA LIBERA”
Door George Lacatus

Roma tonen hun doopcertificaat
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Over ProRomi
en ProRroma
De Stichting ProRomi Nederland ondersteunt het
zendingswerk van de Fundatia ProRroma onder de
Roma-zigeuners in Roemenië. Naast de verkondiging
van het evangelie zijn inmiddels vijf christelijke
privéscholen opgezet in Roma-wijken (waarvan
er momenteel vier onder de verantwoording van
ProRroma functioneren), een project voor naschoolse
opvang en een medische post. ProRroma bouwt prefab
woningen voor de armste onder de Roemeense Roma
en zet zich in voor allerhande praktische hulp. Het
werk van ProRomi en ProRroma wordt ondersteund
door een brede vertegenwoordiging van de protestants
christelijke en evangelische kerken in Nederland.
Doelstelling
De doelstelling van ProRroma in Roemenië is het bijdragen aan de toename van levensperspectief en waardigheid voor de allerarmsten onder de Roma in Roemenië. Middelen om deze doelstelling te bereiken zijn de
inzet van op maat gesneden onderwijs, alfabetisering
en de verbetering van de levensomstandigheden van
de Roma. In Roemenië zijn namens ProRroma op dit
moment vijftien betaalde krachten en drie vrijwilligers
werkzaam. Voor de genoemde activiteiten is ProRroma
volledig afhankelijk van uw voorbede en giften.

Bezoek de websites van ProRomi en ProRroma:
surf naar www.proromi.nl en www.prorroma.org.
Hoe kunt u op de hoogte blijven?
Als u voortaan onze nieuwsbrief wilt ontvangen, stuur
dan een e-mail met uw gegevens naar info@proromi.nl.
Ook als u tussentijds de digitale nieuwsbrief wilt ontvangen, kunt u dit aangeven per e-mail.
Voorlichting
U kunt ProRomi uitnodigen om in uw kerk, op uw vereniging of op uw school voorlichting te geven over de
situatie van de Roemeense Roma. Wij tonen u graag

•
•

•
•

Dank God voor mensen zoals Grigore Vasile
die Gods standaard neer durven zetten.
Dank God voor de visie van de leerkrachten in
Hetea, Tinca en Cluj. De inbreng die zij hebben in de levens van de kinderen is geweldig!
Bid voor Gods bescherming over deze zusters
en over de vele kinderen die zij elke dag over
Jezus mogen vertellen.
Bid dat de cirkel van discriminatie doorbroken
zal worden ten opzichte van de Roma.
Bid voor voldoende financiele middelen om de
projecten te blijven bekostigen.
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Razzia in woonwagenkamp 1937

Plaats de ProRomi-banner op uw site of
beveel onze nieuwsbrief aan bij anderen

Zij is nu blij
en schoon

Buiten de
deur van
de school
is de
vuilnisbelt
en de
krottenwijk
waar
Rodica
uit Cluj-Napoca
woont.

Binnen is de ProRroma-kleuterschool
waar zij naar toekomt.
Voor € 25,00 per maand geeft u een Roma-kind de
mogelijkheid om een maand naar school te gaan op
een van de Christelijke ProRroma-scholen in Roemenië.

Op 15 juni 2011 (begin schoolvakanties) zouden wij
graag willen beginnen met de start van de tweede
fase van de bouw.

Uitzetting, evacuatie of
deportatie
van Roma

Deportatie van Roma, 22 mei 1940

Bankrek. nr. 44.39.25.798,
t.n.v. St. ProRomi Nederland
U kunt zich aanmelden via info@proromi.nl
St. ProRomi Nederland www.proromi.nl

Dat betekent dat er nog twee maanden te gaan zijn.
Om de bouw te kunnen realiseren zijn wij op zoek naar
366 sponsors van onze nieuwsbrief die zich gedurende

gerealiseerd
Deportatie van Roma, 22 mei 1940

zeven maanden aan dit project willen committeren voor
een bedrag van € 25,- per maand.
Bouwt u mee aan de levens van deze Roma-kinderen?
Gebruikt u dan bijgevoegde machtigingskaart.
Ook een eenmalige gift is natuurlijk van harte welkom!
In de komende nieuwsbrieven zullen wij u op de hoogte
houden van de voortgang.

Een vervolg op het artikel in de digitale nieuwsbrief ProRomi /
ProRroma van 11 maart 2011
In de laatste digitale nieuwsbrief schreven we over de gedwongen
evacuatie van 56 Roma-families vanuit het centrum van Cluj-Napoca naar een locatie direct naast de vuilnisbelt ver buiten de stad,
in december 2010. Niet alleen Roemenië kent echter excessen ten
aanzien van de Roma-bevolking, ook in west-Europa wacht Roma
nog vaak een zelfde soort benadering. De pot verwijt de ketel dus.
In dit artikel zetten we enkele feiten in een breder Europees en historisch perspectief.

onze promotiefilm met beelden van de projecten die
wij steunen in Roemenië. Heeft u interesse, neem dan
contact met ons op.

Als 366 sponsors 7 maanden lang € 25,00 per maand geven,
dan zijn de kosten voor de bouw van de 2e fase van de
ProRroma basisschool in Tinca gedekt!
NU TE REALISEREN 2e BOUWFASE
Kosten € 64.000,-

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.

Bidt u met ons mee?

Gedreven door extreme armoede en achtervolgd door discriminatie,
geweld, werkeloosheid en stigmatisering kiezen veel Roma ervoor om
in het welvarende Westen een betere toekomst te zoeken. De toetreding van Roemenië tot de Europese Unie op 1 januari 2007 zorgde
voor een stroom van honderdduizenden migranten naar Italië, waarvan
een klein deel uit Roma-zigeuners bestond. Vandaag de dag leven de
meeste Roma-zigeuners in Italië in getto’s, waar permanent spanningen
oplaaien in tijden van economische problemen.
Italië was volledig onvoorbereid op de grote toevloed van nieuwe migranten uit Roemenië. Vermoedelijk gedreven door de naderende verkiezingen beval Walter Veltroni, burgemeester van Rome, de ontruiming
van zigeunerkampen aan de rand van de stad. Hij nam bovendien een
noodwet aan die de uitzetting beval van buitenlanders, inclusief EUburgers, die een dreiging vormden voor de veiligheid. Politieke tegenstanders van Veltroni, waaronder Berlusconi en bondgenoten, voerden
de anti-Romaretoriek nog verder op en zo werd de kruisvaart tegen zigeuners een verkiezingsthema en was dit de grootste factor in de overwinning van centrumrechts bij de verkiezingen.
Met de presidentsverkiezingen in het vooruitzicht en met dalende populariteitscijfers in het achterhoofd vertoont de uitwijzingstactiek van de
Franse President Sarkozy verdacht veel gelijkenissen met het beleid

Sjaak Monster

Directeur Stichting
ProRomi Nederland

Ontvang ook onze digitale nieuwsbrief!
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Uitzetting van Roma uit
Frankrijk 17-09-2010

Hongarije gedood in een reeks van aanslagen in
verschillende delen van het land. Lokale NGO’s
melden in dezelfde periode meer dan veertig
afzonderlijke aanvallen op leden van de Romagemeenschap. Volgens velen worden deze
aanslagen gemotiveerd door rassenvooroordelen.
Het benadrukt tekortkomingen van de Hongaarse
autoriteiten in het onderzoeken en vervolgen van
aanvallen op de Roma.” [10 november 2010 Amnesty
International]

van burgemeester Veltroni en de Italiaanse Premier
Berlusconi.  De uitzettingen van Roma-zigeuners uit
Frankrijk hebben in 2010 veel media-aandacht gegenereerd en tot op het hoogste Europese niveau de
gemoederen in beroering gebracht. Toch zijn repressieve maatregelen tegenover de Roma-minderheid
niet nieuw. Al enkele jaren terug staken politici in Italië
van wal met een repressief beleid dat de Roma-gemeenschap criminaliseerde.
[13 augustus 2010 Le Monde Parijs / 4 oktober 2010 Mondiaal Nieuws]

Maar hoe zijn de feiten in Europa in een breder
verband?
Duitsland en Denemarken

► “In de afgelopen jaren zijn veel Roma vanuit west-

Europa uitgezet naar Servië, na soms jarenlang in
Duitsland of Denemarken gewoond te hebben en
met kinderen die in het westen zijn geboren en die
de Servische taal niet spreken.” [13 augustus 2010

Le Monde Parijs]
► “In

april 2010 is Duitsland begonnen met het
terugsturen van 12.000 Roma naar Kosovo, terwijl
Denemarken er 400 uitzette die ‘het openbare
veiligheidsgevoel van hun buren aantastten’.”
[13 augustus 2010 Le Monde Parijs]

Frankrijk
► “In een aantal landen van West-Europa worden
steeds meer maatregelen tegen Roma genomen,
schrijft het Poolse tijdschrift Przekrój. Eind juli 2010
verwees de Franse president Nicolas Sarkozy
naar «de problemen die veroorzaakt worden door
sommige Roma en rondtrekkende mensen», en hij
stelde voor de buitenlanders onder hen het land
uit te zetten, terwijl zijn minister van Binnenlandse
Zaken opdracht heeft gegeven tot het ontmantelen
van meer dan 500 illegale kampen in het hele
land.” [13 augustus 2010 Le Monde Parijs]
► “Op

19 augustus 2010 arriveren met twee
vliegtuigen de eerste 93 Roma uit Frankrijk. Zij
zijn akkoord gegaan met vrijwillige repatriëring
naar Roemenië op basis van een omstreden
programma van de Franse regering. Frankrijk
betaalt hen geld om naar hun land van herkomst
terug te keren en hun vliegticket.” [19 augustus 2010
www.nederland.ro]

Hongarije
► “Tussen januari en augustus 2009 werden
zes Roma-mannen, vrouwen en kinderen in

Italië
► “Amnesty roept de Italiaanse autoriteiten op om
een controversieel huisvestingplan te herzien.
Het plan leidde al tot de gedwongen uitzetting
van honderden Roma en zal in de toekomst
wellicht nog duizenden mensen dakloos maken.
In Italië voeren politici en media de laatste jaren

standpunt in te nemen over de zorgwekkende
situatie van de Roma in Europa.”
[13 augustus 2010 Le Monde Parijs]

►“Op

29 juli 2010 heeft Brussel geantwoord dat
wat betreft de uitzetting van Roma de lidstaten
zelf het hoogste gezag hebben. Dat is een manier
van de EU om het probleem af te schuiven, vindt
Amnesty International. De organisatie vindt dat
sommige landen “systematisch anti-Roma-beleid”
toepassen. Daarbij heeft het Committee on the
Elimination of Racial Discrimination (CERD)
Frankrijk op 12 augustus 2010 terechtgewezen
vanwege de “toename van racistische daden” en
vanwege haar politiek jegens Roma.”

leefomstandigheden, kan er iets veranderen’, aldus
Lucassen. ‘Veel Roma zien bijvoorbeeld wel degelijk het belang in van goed onderwijs, maar ervaren
tegelijkertijd ook dat hun kinderen op school worden
gediscrimineerd en niet voor vol worden aangezien.
Geloof in opwaartse sociale mobiliteit via het onderwijssysteem heeft bij velen dan ook een stevige
knauw gekregen en tot een vorm van fatalisme geleid, een soort culture of poverty. Om deze hardnekkige problemen op te lossen, doet de Europese Unie
er beter aan om de nieuwe EU-lidstaten in Oost-Europa aan te spreken en te helpen bij het bestrijden
van onderklassen-vorming onder Roma-zigeuners’,
besluit Lucassen” [4 oktober 2010 Mondiaal Nieuws]

“De kinderen komen zelfs bij
min 26 naar de kleuterschool”
GROEP 2: leerkracht Bianca Bogdan

In deze periode had ik zo´n tien tot twaalf kinderen in de klas, want het was
nogal koud. Op sommige (koude) dagen had ik minder kinderen. Ik kon
extra aandacht schenken aan de kinderen die kwamen, en kon één-op-één
met ze bezig zijn. Op sommige dagen kwamen ze met vragen naar mij toe
en waren ze nieuwsgierig om meer te weten te komen. Dat laat zien dat zij
aandachtig luisteren naar wat wij hen vertellen en geïnteresseerd raken. Wij
hebben gesproken over de winter en over wilde en getemde dieren. De kinderen vonden het leuk en tegelijkertijd grappig. Ze waren heel leergierig en
sommigen wisten zelf de dieren te noemen. De kinderen beginnen tekenen
leuk te vinden en vooral het luisteren naar verhalen. Zij hebben geleerd
hoe zij zich moeten gedragen en ik kan zeggen dat zij heel veel vooruit zijn
gegaan ten opzichte van de kinderen die niet of onregelmatig komen.

[13 augustus 2010 Le Monde Parijs]

Veel Roma zien dat hun kinderen op school worden

Voornoemde voorbeelden zijn niet nieuw
gediscrimineerd en niet voor vol worden aangezien
en niet van de laatste jaren.
“Voor de Sinti en Roma waren
Voor Sarkozy en Berlusconi blijkt de Romavervolging, stigmatisering en
gemeenschap zo’n grote bedreiging voor de veiligheid
criminalisering een bekend verschijnsel.
dat een massale deportatie van de gemeenschap
Wij besluiten dit artikel op ongeveer dezelfde wijze
Reeds eeuwen werden ze, met name door
vereist zou zijn
als ons artikel in de digitale nieuwsbrief van 11 maart:
overheden, vervolgd, opgejaagd en over
“Zo wordt er anno 2011 nog steeds omgegaan met
de grens gezet. Maar de systematische
Roma. Hoe we het noemen, uitzetting, evacuatie of
een agressieve lastercampagne tegen Roma. Als
vervolging en uitroeiing door de nazi’s in de
deportatie, maakt in die zin niet veel uit. Het gaat
gevolg hiervan vielen onder meer extremistische
Tweede Wereldoorlog zijn het absolute dieptepunt
om de keiharde en ontluisterende werkelijkheid die
knokploegen Roma-kampen aan met knuppels
in de eeuwen van vervolging van de Sinti en de
Roma vandaag de dag nog steeds treft”.
en molotovcocktails. Op 31 juli 2009 lanceerden
Roma”. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden
lokale autoriteiten het ‘Nomadenplan’. In het plan
meer dan 500.000 Roma en Sinti vermoord
In aansluiting op Lucassen zien ProRomi Nederland
staat dat vrijwel alle honderd Roma-kampen in
in het vernietigingskamp Auschwitz-Birkenau.
en onze zusterstichting ProRroma Roemenië in
Rome worden vernietigd, en dat zesduizend Roma
Vermeldenswaardig is dat ‘zigeuners’ in de vroege
de praktijk dat veel Roma wel degelijk het belang
worden ondergebracht in dertien aparte kampen
ochtend van 16 mei 1944 door de Duitse bezetter,
inzien van goed onderwijs. Onze ProRroma-scholen
buiten de stad. De uitvoering van het Nomadenplan
met hulp van de Nederlandse politie, van hun bed
worden trouw bezocht door de kinderen en de dropkomt langzaam op gang, maar inmiddels zijn er
worden gelicht en op 19 mei via kamp Westerbork
out is zeer gering. Het grote verschil met menige
al enkele honderden Roma gedwongen uit hun
vertrekken naar Auschwitz. [Romani Rose, 2010]
staatsschool is onder andere dat de Roma-kinderen
huizen gezet.” [14 juni 2010 Amnesty International]
op deze scholen niet worden gediscrimineerd en wél
voor vol worden aangezien. En zo kunnen wij hen
► “De Italiaanse stad Milaan heeft dertien miljoen
“Volgens Leo Lucassen, hoogleraar sociale geschieeen betere toekomst geven. Zowel de kinderen op
euro ingeruimd voor een sociaal integratieproject
denis aan de Universiteit Leiden, ligt het probleem
voor Roma uit Roemenië, zo staat te lezen
echter veel dieper dan dit. ‘Wat de vele berichten en
onze ProRroma-scholen en hun ouders geven aan
in de gazet La Republica. Ongeveer veertig
uitspraken over Roma-zigeuners kenzeer tevreden te zijn met deze vorm van onderwijs.
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Tot slot vermeld ik dat het een goede maand is geweest, waarvan ik achteraf kan merken dat de kinderen er iets van opgestoken hebben. Ik merk dat
zij graag naar de kleuterschool komen en dat doet mij deugd.
Kinderen die wachten voor de ProRroma-school in Hetea

Werkverslag ProRroma-kleuterschool Hetea
15 januari – 15 februari 2011
GROEP 1: leerkracht Ioana Deak

Het is een tamelijk koude periode geweest, met temperaturen tot minus
26 graden. Desondanks bleven de kinderen komen. Ik ben ervan onder de
indruk dat de kinderen, met zo’n kou buiten, toch kwamen. Dit betekende
heel veel voor mij: blijkbaar vinden zij het leuk op de kleuterschool en zijn
zij blij met alles wat wij hen hier bieden. De opkomst was zo’n zes tot acht
kinderen toen het buiten zo koud was. Toen het weer beter werd, kwamen
er tien tot twaalf kinderen.
Meteen na aankomst gaan de kinderen bij de kachel zitten om zich op te warmen en wanneer dit gebeurd is, gaan zij vlug spelen. Tijdens de ‘warming up’
vraag ik hen wat zij overdag doen en het blijkt dat zij moeite hebben hun tijd
door te brengen, omdat zij thuis niet veel speelgoed hebben. Vaak hoor ik van
hen hoe het er thuis aan toe gaat en hoeveel huiselijk geweld er is. God zij
geloofd voor deze plek waar zij naar toe kunnen komen en waar zij opvoeding
en een opleiding kunnen krijgen. Wij zien grote veranderingen bij de kinderen
die regelmatig komen.

Lerares ProRroma-school Hetea

Redactie: De ProRroma-kleuterschool in Hetea bestaat inmiddels elf
jaar. De beide leerkrachten reizen dagelijks vanuit Brasov met de auto
naar de Roma-gemeenschap Hetea in de heuvels van de provincie
Covasna. In de winter betekent dat eerst een reis van één tot anderhalf
uur met de auto en vervolgens 45 minuten te voet door de sneeuw
omhoog de heuvels inlopen.

Nieuws over de lopende projecten
In november 2011 introduceerden wij in onze nieuwsbrief de plannen voor
de bouw van de tweede fase van de ProRroma-basisschool in Tinca. Nu,
zes maanden later, hebben giften en donaties voor dit doel al € 11.000 van
de benodigde € 64.000 opgebracht.
De ProRroma-kleuterschool in Tinca werd in 2000 geopend en in 2008
ging de ProRroma-basisschool van start. Beide scholen staan midden
in de Roma-wijk en bieden op dit moment onderwijs aan 120 leerlingen.
De effecten van beide scholen zijn dusdanig dat de inspecteur voor het
onderwijs in de provincie Bihor deze scholen als voorbeeld aanprijst. Dit
jaar zal de overheid beslissen of wij ook een erkenning krijgen voor de
bovenbouw (klassen 5 tot en met 8). In vertrouwen dat deze toekenning
er zal komen, sparen wij nu voor de uitbouw van de school zodat wij, als
de erkenning er komt, de nieuwe kinderen kunnen huisvesten. Wij zijn de
Here God en alle giftgevers zeer dankbaar!
Wilt u dit project ook steunen? Dat kan door gebruik te maken van
bijgevoegde machtigingskaart. (Zie ook achterzijde)

Thuis is er niet veel speelgoed, maar
wel veel huiselijk geweld
Deze maand heb ik gesproken over de winter en ik wil de kinderen de maanden
van het jaar aanleren. Wij hebben geverfd en getekend en zij begonnen het
leuk te vinden en het steeds beter te doen. Na een week vakantie hebben wij
over de beesten op de boerderij geleerd en zij konden mij enkele voorbeelden
noemen. Het geeft mij grote vreugde om te zien dat de kinderen bij de lessen
betrokken willen worden en onder de indruk zijn van wat ik hen leer.
Tenslotte dank ik u voor uw hulp en ondersteuning en voor jullie gebeden.
Aanleg van de radiatoren en leidingen

Bouw van het stookhok
(rechts)

In de nieuwsbrief van januari 2011 maakten wij melding dat de sponsorloop van de Gemeente Huisgezin Gods uit Veldhoven het prachtige
bedrag van € 7.950 had opgebracht voor de aanleg van de centrale verwarming in de ProRroma-basisschool in Tinca en de bouw van de tweede
fase van de ProRroma-basisschool.
Door scherpe onderhandelingen met de installateur van de cv wist de
president van ProRroma geld uit te sparen voor de aankoop van de materialen, zodat inmiddels ook alle radiatoren en leidingen voor de kleuterschool aangeschaft konden worden (inclusief arbeid). Voor een bedrag
van € 2.000 kunnen wij een verwarmingsketel aanschaffen en zullen beide
scholen (basisschool en kleuterschool) geheel voorzien zijn van een cvinstallatie. Naast het gegeven dat dit beide scholen veel beter zal verwarmen dan de huidige houtkachels per lokaal, zullen de beide hout gestookte ketels een grote besparing gaan geven op de benodigde houtvoorraad.
Indien u de aanschaf van de ketel wilt ondersteunen, dan kunt u dit
aangeven op de bijgevoegde machtigingskaart.

