Colofon
redactie:

Sjaak Monster

Kantoor

en redactieadres:

Callistolaan 15, 3318 JA Dordrecht
Tel. 078-6175476 / 078-6559237

E-mail:

info@proromi.nl

Website:

www.proromi.nl
www.prorroma.org
Bankrekening:
44.39.25.798
t.n.v. Stichting ProRomi Nederland
S. Vestdijkerf 134,
3315 CV Dordrecht
K.v.K. Dordrecht, nr. 41122228
BIC: ABNANL2A
IBAN: NL17ABNA0443925798
Bestuursleden:
J.A. Pronk, Appingedam
(voorzitter)
H.G. de Haan, Zwijndrecht
(secretaris)
P.G.F. Vel Tromp, Dordrecht
(penningmeester)
M. van Straalen, Alblasserdam
J.W. Hogeweg, Houten
Publiciteit en voorlichting:
J. Klomp, J. van Meeuwen,
W. Moen, H. Noordhof
Vertaalwerk:
B. Barbulescu, D. Bohm,

Grafische vormgeving:

De Hoop Grafisch Centrum

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 veertien 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
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Dank God voor de vele mensen die actief betrokken zijn bij het werk van ProRomi en ProRoma
Bid dat steeds meer mensen in Roemenie zelf
de nood van de Roma gaan zien en er wat aan
gaan doen
Bid voor pastor Caba, hij heeft pas zijn vrouw
verloren en is de motor van de school in Tinca
Bid dat al de gezinnen die hulp ontvangen de
Here Jezus leren kennen
Bid voor de leerkrachten op de scholen, bid
dat zij vol van Gods liefde zullen zijn.

Op 15 juni 2011 (begin schoolvakanties) zouden wij
graag willen beginnen met de start van de tweede
fase van de bouw.
Dat betekent dat er nog vijf maanden te gaan zijn. Om
de bouw te kunnen realiseren zijn wij op zoek naar 366
sponsors van onze nieuwsbrief die zich gedurende ze-
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onze promotiefilm met beelden van de projecten die
wij steunen in Roemenië. Heeft u interesse, neem dan
contact met ons op.

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.

Want ik heb honger geleden

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.
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

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?

gerealiseerd

ven 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.

... en gij hebt mij gevoed. Dank namens vele Roma.
In de maand december 2010 deelde ProRroma onder andere voedselpaketten uit in de Roma-dorpen Pata Rat (foto boven) en Hetea (foto’s onder).

Juist tijdens de feestdagen in december
wordt de honger extra gevoeld in de Roemeense Roma-ghetto’s. Terwijl in ons rijke
westen overdaad heerst, lijden de Roma
tijdens de barre wintermaanden het meest.
De woorden “Want Ik heb honger geleden en
gij hebt mij te eten gegeven” (Matt. 25:35) van
de Here Jezus zijn zo bekend. De Here Jezus
draagt ons op om heel praktisch te eten en te
drinken te geven aan degenen die honger en
dorst hebben, om de vreemdeling te huisvesten,
om mensen te kleden, om de zieken te bezoeken en om naar de gevangenen te gaan. ProRomi en ProRroma beschouwen het daarom als
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ProRomi Nederland

één van hun primaire taken om aan deze oproep
van de Here Jezus gehoor te geven.
De maand december is daarom één van de
drukste maanden voor de werkers in het ProRroma-depot in Cluj Napoca. Bert Looij en zijn
team stellen niet alleen vele voedselpakketten
samen, maar brengen ze ook naar de afgelegen
Roma-dorpen en wijken waar ProRomi en
ProRroma werken in Roemenië. De dankbare
gezichten van de mensen die de pakketten
ontvangen spreken boekdelen en drukken meer
uit dan alleen ‘wij hebben weer te eten’. Het zijn
uitingen van diepe dank aan de Here God en
de mensen die hen niet vergeten hebben. Wij
bedanken iedereen van harte die hier aan heeft
bijgedragen!
Als u de armsten onder de Roma in Roemenië gedurende het jaar 2011 of met de kerstdagen van dit jaar wilt zegenen met een blijk
van liefde, laat het ons dan weten!
Vervolg op pagina 2

Ontvang ook onze digitale nieuwsbrief!

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

Dankzij allen die ons steunen

Vervolg voorpagina
Distributie voedselpakketten december 2010

Het werk van ProRomi Nederland en ProRroma Roemenië heeft de afgelopen twintig jaar alleen kunnen bestaan dankzij
al die trouwe voorbidders, vrijwilligers, kerken, actiegroepen en sponsors in Nederland en België. We noemen daarom
enkele van de vele initiatieven die ons in 2010 zo enorm bemoedigd hebben. Dank jullie allen voor wat jullie steeds opnieuw uit liefde doen voor de lijdende Roma in Roemenië.

Fietsmarathon werkgroep Ilieni uit Schoonhoven
60 personen fietsten € 8.400,- bij elkaar

Roemeense kerken dragen bij
in natura, bijvoorbeeld door
het leveren van vrijwilligers
voor ons werk.

Van vrijdagavond 1 tot zaterdagavond 2 oktober 2010 werd een
fietsmarathon georganiseerd door de Werkgroep Oost-Europa /
Stichting Kinderdorp Ilieni uit Schoonhoven. Het doel van de marathon was geld inzamelen voor nieuwe huisjes voor de extreem
arme Roma die op en naast de vuilnisbelt in Pata Rat in Cluj Napoca wonen en werken. De tocht startte en eindigde in Schoonhoven, en de route ging onder andere door Maarsbergen, Ede,
Deventer, Nunspeet, Hoevelaken en Montfoort, in totaal zo’n 325
kilometer! Zestig personen in de leeftijd van 12 tot 60 jaar namen
deel aan de tocht. Elk team fietste 25 tot 30 kilometer.
Met de opbrengst van de marathon (€ 8.400) kunnen drie huisjes
op Pata Rat in Cluj Napoca gebouwd worden. Vanuit Stichting
Kinderdorp Ilieni wordt bovendien maandelijks de studie van zestien Roma-kinderen op de ProRroma-scholen in Tinca en Hetea
betaald.

Op zaterdag 27 november 2010 namen zeventien wandelaars
deel aan een sponsorloop die was georganiseerd door de gemeente Huisgezin Gods uit Veldhoven. Dertien van de zeventien
wandelaars waren zelf van zigeunerafkomst (twaalf Sinti en een
Rom). Shakira, de jongste deelnemer, was pas 8 jaar. Er werd
elf kilometer gelopen. De sponsorloop bracht € 3.851 op. Daarbij komt nog de opbrengst van een zendingscollecte en enkele
andere giften en tenslotte gaven een broeder en een zuster uit
de gemeente nog eens € 3.700. De totale opbrengst (afgerond
€ 7.950,00) werd door de gemeente bestemd voor de aanleg
van de CV en de bouw van de tweede fase van de ProRromabasisschool in Tinca.
Jarenlange steun van Kringloopwinkel De Punt uit Zwijndrecht
Johan van Ballegooijen, leidinggevende De Punt, naast het fotobord
met alle gesponsorde kinderen
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Van 1 t/m 15 juli 2010 werkte een groep van 25 padvinders uit
België in Pantiteu. Zij hebben in een week tijd een huisje gebouwd voor een man van over de zeventig jaar oud. Het huisje is
gedeeltelijk betaald door deze scoutgroep. De rest van het benodigde bedrag kwam van een lokale christen en de burgemeester
van Pantiteu. De oude man was erg blij met zijn huisje. Hij zei:
“De communisten hebben niets voor mij gedaan, de democratie
heeft niets voor mij gedaan, maar nu heeft God engeltjes uit België gestuurd.”
Van 1 t/m 20 augustus 2010 was een team van zeven personen
uit België te gast in Tinca.
Ze hebben daar meegeholpen aan de bouw van de nieuwe
ProProma-basisschool en de aanleg van de tuin. Ook is er door
deze groep financieel geïnvesteerd in gereedschappen en materialen.

Kringloopwinkel De Punt, onderdeel van Nehemia-Ministries uit
Zwijndrecht, steunt het werk van ProRomi en ProRroma al zeer
vele jaren. Vanuit de opbrengsten van de Kringloopwinkel wordt
maandelijks de studie van 38 kinderen op de ProRroma-scholen
in Tinca en Hetea betaald. Er wordt dagelijks specifiek voor een
van de kinderen gebeden. Een team van 25 vrijwilligers zorgt
ervoor dat deze kringloopwinkel haar werk kan doen. Ook draagt
de winkel bij aan de maandelijkse onkosten voor de projecten
van ProRroma.
Transport Kees van Zijderveld en Edwin van den Berg uit Heinenoord
Kees en Edwin in hun opslagcontainer

Sponsorloop Gemeente Huisgezin Gods uit Veldhoven
De 17 wandelaars die deelnamen aan de sponsorloop

Jaarlijks komen meerdere groepen uit België op
onze projecten assisteren.

Kees van Zijderveld en Edwin van den Berg uit Heinenoord
brachten met eigen vervoer in de periode 1 tot 10 december
2010 ruim zeventig dozen met kleding, zes kinderwagens en een
aantal dozen voedsel naar het ProRroma-depot in Cluj-Napoca.
Van daaruit werden de spullen uitgedeeld in de Roma-wijken
waar ProRroma werkt. Ook lieten Kees en Edwin een mooi bedrag achter voor kerstpakketten voor de werkers van ProRroma.
Kees en Edwin bereiden inmiddels het volgende transport voor.
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Neem dagelijks mee in gebed:

Donderdag
20 januari
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Leraressen
Wijsheid in het lesgeven
Ouders kinderen

Ion is 4 jaar oud, hij komt uit een
gezin van 4 kinderen. Zijn vader zit
in de gevangenis en zijn moeder heeft
geen werk. Bid dat dit gezin Jezus zal
leren kennen, en dat Ion weet dat er een
hemelse Vader is die onvoorwaardelijk
van hem houdt.
Bid voor onderlinge liefde in de familie.
Bid dat de ouders meer geïnteresseerd
zullen zijn bij de opvoeding.

Een team uit België bouwde 2 huisjes op Pata Rat

Van 4 t/m 17 oktober 2010 heeft een groep van zeven personen
uit België twee huisjes gebouwd in Pata Rat. Ze investeerden nog
extra in beide huisjes door o.a. licht aan te leggen en parket te
leggen. De groep heeft daarnaast nieuwe linoleum gelegd in de
kleuterschool en voorraadbakken gemaakt voor het brandhout.
Het geld voor deze actie is mede bij elkaar gehaald door het organiseren van een maaltijd in België. Deze Belgische groep gaat
ook minimaal twee transporten met hulpgoederen sturen. En al
onze ProRroma-scholen zijn voorzien van houtkachels die door
deze groep geleverd zijn.

t getransporteerd en vervolgens ter plekke

uitgede
eld.

