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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 belastbaar inkomen. Het ANBI nummer
van ProRomi Nederland is 17551.

Bert Looij (links) met voor hem de fundatie voor vier prefab-huisjes in Dallas.
Zoals zovelen maken ook wij de balans op aan het einde
van 2011. Waar staan we met onze beide organisaties, de
Stichting ProRomi Nederland en de Fundatia ProRroma
Roemenië? 2011 is een zeer uitdagend en gezegend jaar
geweest voor onze beide stichtingen. Wij zien 2012 met
vertrouwen tegemoet.
Nog nooit in de geschiedenis van onze beide organisaties
is er zoveel gebouwd en verbouwd als in 2011. In Tinca
startte de bouw van de tweede fase van de ProRromabasisschool, in Cluj-Napoca werden meerdere prefabhuisjes gebouwd voor Roma naast de vuilnisbelt en is
een begin gemaakt met voorbereidingen voor de bouw
van een nieuw Multi Functioneel Centrum en in Hetea
werd een nieuwe ruimte gereed gemaakt om een derde
groep te laten draaien in onze kleuterschool. Ook werd de
grond onder een gedeelte van het Roma-getto “Dallas” in
Cluj-Napoca door ons aangekocht en werd de ProRromabasisschool in Tinca voorzien van een met hout gestookte
Cv-ketel.
Een veelvoud van transporten vond zijn weg naar het
ProRroma-depot in Cluj-Napoca. Van hieruit werden op zijn
beurt weer vele hulptransporten uitgevoerd naar de projecten in het land en Roma-dorpen rondom Cluj-Napoca.
Het aantal kinderen op onze vier scholen groeide naar 196
kinderen. Meer kinderen betekent meer werkers. Dankzij
de giften van onze achterban en een subsidie van de Roe-

U kunt ons helpen!
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!
• Studie van een kind van de ProRroma-kleuterschool
in het Roma-getto Dallas (€ 25,00 per maand).
• Aanschaf en installatie van een Cv-ketel voor de
ProRroma-kleuterschool in Tinca. Van de benodigde
€ 3.000,00 is inmiddels € 565,00 binnen.
• Bouw van de tweede fase van de ProRromabasisschool in Tinca. Van de benodigde € 64.000,00
voor dit bouwproject is inmiddels al € 55.345,50
binnen.
Helpt u ons? U kunt gebruik maken van de bijgevoegde
acceptgiro of machtigingskaart.

meense overheid konden wij enkele nieuwe werknemers in
dienst nemen, waaronder een Roma-onderwijzeres.

“Liefelijke plaatsen in een kleine hel”

Er was dit jaar veel internationale aandacht voor onze projecten. In juni bezocht een grote groep vertegenwoordigers
vanuit het Europees Parlement, de Verenigde Naties en van
Roma-organisaties het Roma-getto Dallas in Cluj-Napoca. In
september werd een promotiereis gemaakt langs de projecten
met belangstellenden vanuit Nederland. Bovendien brachten
wij meerdere malen een bezoek aan politici in de Tweede Kamer en in het Europarlement in Brussel om de aandacht te
vragen voor de ernstige situatie van de Roemeense Roma.
Ondanks de economische crises heeft de Here God ons werk
zeer gezegend dit jaar. Voor 2012 staan meerdere grote projecten op stapel waarvan de voorbereidingen al in volle gang
zijn. In Cluj-Napoca willen wij volgend jaar ons nieuwe Multi
Functionele Centrum (met daarin gemeenschapsruimte, twee
klassen, keuken, kantoor, toiletten/douche en magazijn) openen in Dallas en in Tinca staat de opening van de tweede fase
van de basisschool gepland.
Al onze projecten draaien nog steeds vrijwel volledig vanuit
giften (in geld en natura) van honderden mensen uit Nederland, België en Roemenië. Ook dit jaar kwamen meerdere
teams uit Nederland en België op onze projecten de handen
uit de mouwen steken. Wij hopen dat u ons werk onder de
Roma ook in 2012 blijft vergezellen van uw steun.

Bidt u met ons mee?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dank voor alle zegeningen van het afgelopen jaar.
Dank dat het werk zo enorm uit mocht breiden.
Dank dat wij meer Roma-kinderen en hun ouders mochten
helpen.
Dank voor alle bouwprojecten en de grond die wij konden
aankopen.
Dank voor alle giften (geld en natura) en alle teams die
kwamen helpen.
Dank voor alle publiciteit en de contacten met kerken en
overheden.
Bid voor de kerstvieringen op alle scholen met de kinderen
en hun ouders.
Bid voor een voorspoedige distributie van alle voedselpakketten voor de kerst.
Bid voor de vele Roma die deze winter opnieuw ernstige
kou en honger lijden.
Bid voor de kinderen, hun ouders, de werkers, de vrijwilligers en de beide besturen.

Kinderen en leerkrachten van de ProRroma-kleuterschool in Hetea
De Nederlandse schrijfster Mariette Meester beschreef de Romagemeenschap Hetea ooit als een kleine hel in een lieﬂijk landschap.
De ProRroma-scholen, midden in de Roma-getto’s en Roma-gemeenschappen, blijken daarentegen lieﬂijke plaatsen in een kleine hel te
zijn.

SJAAK MONSTER

Directeur Stichting
ProRomi Nederland

In deze nieuwsbrief willen we hier met name bij stil staan. De ProRromascholen brengen licht in kinderharten en in de levens van Roma-kinderen
en hun ouders. Onze scholen bevinden zich allen midden in gemeenschappen met extreme armoede en vaak mensonterende levensomstandigheden. Namens de kinderen, hun ouders, de leerkrachten, alle overige
werkers en vrijwilligers van ProRroma en ProRomi danken wij u voor uw
betrokkenheid en steun het afgelopen jaar en wensen u een zeer gezegend kerstfeest.
De Here Jezus bracht licht en leven in de duisternis van mensen. Wilt u
ons blijven helpen om licht te blijven brengen in de duisternis van de meest
noodlijdenden onder de Roemeense Roma?

Ontvang ook onze digitale nieuwsbrief!

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

“ProRroma-scholen - oases midden in
een harde werkelijkheid”
ProRomi en ProRroma bouwen en exploiteren ProRroma-scholen midden in Romagemeenschappen en Roma-getto’s met
extreme armoede. Kinderen vinden hier
dagelijks een moment van liefde, rust, zorg
en de scholing die zij zo hard nodig hebben.
Wij zijn zeer dankbaar voor de ProRromascholen die met zoveel prachtige resultaten
al vele jaren draaien in Tinca, Cluj-Napoca
en Hetea. Speciaal voor deze nieuwsbrief
hebben wij alle kinderen en hun leerkrachten op de foto gezet. Dankzij uw steun konden wij deze kinderen het afgelopen jaar
geven wat hen toekomt.
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Hij zit in de kleine groep van de ProRroma-kleuterschool.
Alex heeft twee kleinere zusjes van drie en een jaar oud. Hij heeft een geweldige
glimlach. Hij moest erg wennen aan de structuur van de kleuterschool. Hij was zo
gewend te doen wat hij wilde. Alex is al heel erg veranderd. Hij kan creatief spelen en is erg sociaal. Hij heeft vaak grappige opmerkingen. Zijn ouders werken
hard op de vuilnisbelt. Overdag past zijn oma op hem. We kunnen goed met de
moeder communiceren over de juiste correctie die hij nodig heeft.
Alex voor het huisje waar hij woont / Alex in de ProRroma-kleuterschool

Anca Rostas

Anca is 6 jaar oud. Zij zit in de kleine groep op de ProRroma-kleuterschool.
Ze woont in een klein krotje met haar twee ouders, twee zussen en haar nichtje van 12,
die Anca en haar zusjes verzorgt. Anca komt veel liefde tekort omdat haar ouders erg veel
tijd op de vuilnisbelt werken om hun bestaan bij elkaar te sprokkelen. De meeste dagen
is Anca alleen thuis, met haar twee zusjes en haar nichtje. Anca is de kleinste van hen.
Ze komt dagelijks naar de kleuterschool en vindt het leuk om dingen te leren. Daarnaast
geniet ze er van om met poppen te spelen, waarbij ze zelf de lerares is en onderwijs geeft.
Ze houdt ook van tekenen en zingen. Ze zal later een goede lerares zijn. Wij hopen dat
Anca opgroeit tot een jongedame met andere principes en prioriteiten dan haar ouders.
Anca in de ProRroma-kleuterschool / Anca voor het huisje waar zij woont

Antonio en Emanuela Lacatus

ProRoma-kleuterschool en basisschool (Groep 1 - 6) in Tinca (Bihor)

Antonio is 6 jaar en Emanuela is 4 jaar oud. Zij zitten in de kleine groep van de kleuterschool.
Antonio en Emanuela zijn broer en zus. Zij hebben nog een broer, Alin, van 10 en een zusje, Gabriela, van 8 jaar. Antonio is erg ten goede veranderd door zijn aanwezigheid op de kleuterschool.
Hij is erg actief en houdt van knutselen, kleuren en spelen. Hij is intelligent en erg sociaal.
Emanuela is een rustig meisje dat zich erg thuis voelt in de kleuterschool. Ze luistert heel goed
en houdt van puzzelen en kleuren. De ouders werken hard op de vuilnisbelt om de kinderen
te kleden en voeden. Antonio en Emanuela komen altijd erg schoon en goed verzorgd naar
de kleuterschool. De moeder communiceert goed met ons en is erg blij met de kleuterschool.
Antonio en Emanuela in de ProRroma-kleuterschool
Antonio en Emanuela voor het huisje waar zij wonen

ProRroma-kleuterschool Cluj-Napoca (Groep 2)

ProRroma-kleuterschool Cluj-Napoca (Groep 1)

ProRroma-kleuterschool (Groep 1 - 3)
Hetea (Covasna)

“Kinderen van de Rampe”
Hun ouders werken dagelijks op de vuilnisbelt (Rampe) in Cluj-Napoca om het
afval na te zoeken op bruikbare materialen die zij kunnen verkopen. Zij houden
daarmee zichzelf en hun kinderen in leven. Ook deze kinderen assisteren hun
ouders met het werk op de Rampe.
Op de ProRroma-kleuterschool, die 500 meter van de vuilnisbelt midden in het
Roma-getto “Dallas” ligt, worden de 28 kinderen dagelijks liefdevol opgevangen
door de van oorsprong Nederlandse Margriet Looij en haar team. Op de foto’s op
de pagina hiernaast stellen wij u enkele kinderen voor. Dit zowel in de kleuterschool
en voor het huisje waar zij wonen.
ProRomi heeft al vele jaren een Kinder Studie Sponsor Plan waarbij de studie van
een Roma-kind op een van onze scholen gesponsord kan worden. De kosten hiervan
bedragen € 25,00 per maand. In totaal verblijven er op dit moment 196 kinderen op
onze scholen, waarvan er inmiddels 97 een sponsor hebben. Tot nu toe heeft nog niet
een kind van de school in “Dallas” een sponsor. Wij hopen daarom dat u een van onze
nieuwe sponsors wordt. U kunt dit aangeven op de bijgevoegde machtigingskaart of
een mail sturen naar info@proromi.nl Heeft u geen internet, per post kan ook naar ons
kantoor in Dordrecht. U ontvangt dan persoonlijke informatie over uw sponsorkind.

Ceracela Varadi

Ceracela is 5 jaar oud. Zij zit in de kleine groep van de ProRroma-kleuterschool.
Ceracela heeft een zusje, Casandra, van 11 jaar en een broertje, Marius, van 8 jaar. Haar
ouders werken hard voor weinig geld op de vuilnisbelt. Ze hebben een paard en wagen en
transporteren veel waardoor ze wat meer geld verdienen. De vader heeft een alcoholprobleem en er is regelmatig ruzie met fysiek geweld. Ceracela geniet van de kleuterschool
en heeft al veel geleerd. Ze is rustig en stil. In het begin was ze teruggetrokken, maar nu
sociaal en spontaan. De moeder heeft als motivatie om haar kinderen de kans te geven om
goed onderwijs te genieten. Alle drie de kinderen uit dit gezin gaan elke dag naar school.
Ceracela in de ProRroma-kleuterschool / Ceracela voor het huisje waar zij woont

Claudiu Budian

Claudiu is 6 jaar oud. Hij zit in de grote groep op de ProRroma-kleuterschool
Hij leeft met zijn grootouders, zijn beide ouders zijn hertrouwd. Hij woont in een overvolle barak met in totaal
12 personen, inclusief tantes en neefjes en nichtjes. Het is een jongen waar we vaak van onder de indruk zijn,
want hij werkt regelmatig alleen op de vuilnisbelt in zijn vrije tijd. Met het geld dat hij verdient koopt hij iets voor
zichzelf. Dagelijks komt hij naar de kleuterschool. Hij is de slimste van de klas en dat doet ons geloven dat hij
in de toekomst zeker een verandering zal brengen in het kamp. Vaak komt hij terneergeslagen naar school,
vanwege de depressieve thuissituatie. De kleuterschool fascineert hem en brengt hem gedurende vier uren
vreugde. Het leukste vindt hij om te tekenen en nieuwe letters te leren, maar hij is goed in alles. Claudiu is
pienter en het meeste actieve kind in de klas. Hij leert snel en hij vindt het leuk om de groep te leiden. Hij zal
een goede leider zijn. Wij geloven ten volle dat Claudiu een jongeman wordt met principes en prioriteiten, want
we zien aan zijn houding en ambitie dat hij het ver kan schoppen. Het zou zonde zijn als dit niet zou gebeuren.
Claudiu in de ProRroma-kleuterschool / Claudiu voor het huisje waar hij woont

