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Het ProRomi Kinder
Studie Sponsor Plan

Zij is nu blij
en schoon

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

In mei 2008 zijn we begonnen met het kinder-studiesponsorplan. Voor 25,00 euro per maand wordt de studie
en het verblijf van een Roma-kind op een van de ProRroma-scholen bekostigd. Inmiddels worden op deze manier
97 kinderen maandelijks gesponsord. Maar we hebben
nog meer sponsors nodig!

Bid voor alle plannen rond de bouw van een nieuw en veiliger “kamp” voor de Roma in Cluj-Napoca, bid voor Bert
en Margriet Looij, die hierin vertrouwenspersonen voor de
Roma en sleutelpersonen naar de overheid zijn.
Bid voor Frank en Rita Stout, bid dat zij de harten van de
kinderen, tieners en hun ouders weten te bereiken, bid dat
zij over Jezus kunnen vertellen en de gezinnen kunnen
helpen met de hulpgoederen uit het depot. Bid voor Gods
bescherming over hun leven.
Bid voor de uitbreiding van de basisschool in Tinca, bid
voor een voorspoedige bouw, zodat de kinderen volgend
jaar niet meer verder hoeven te leren op een andere
school. Bid voor voldoende financiën.
Bid voor de kinderen die dit jaar naar een andere school
moeten, bid dat zij aanvaard worden, bid voor leerkrachten
die betrokken zijn bij de Roma-kids.
Bid voor br. Sjaak Monster en zijn gezin.

staan onze scholen middenin het woongebied van de Roma.
Bij de selectie van leerkrachten wordt goed gelet op hun respect voor Roma en hun vaardigheden om met deze kinderen
en hun ouders om te gaan. Op de scholen krijgen de kinderen
dagelijks te eten. Als het nodig is, worden ze gewassen en
beter gekleed. De ouders worden thuis bezocht en actief betrokken bij de school. Als een kind ’s ochtends zonder afmelding niet komt opdagen op school, dan worden de ouders nog
diezelfde dag bezocht. Het les-tempo wordt aangepast aan
de vaardigheden van de kinderen en er is een mogelijkheid
om van naschoolse opvang en huiswerkbegeleiding gebruik
te maken. Dit concept blijkt uitstekend te werken in de drie
Roma-gemeenschappen waar onze scholen staan. De uitval
van leerlingen is beperkt en het gros van de kinderen blijkt
zeer leergierig te zijn en de school trouw te bezoeken.

Al onze ProRroma-scholen staan midden in Roma-getto’s of
Roma-gemeenschappen waar grote armoede heerst. Romakinderen kunnen of durven vaak de stap naar het reguliere
staatsonderwijs niet maken. Bijvoorbeeld omdat zij, of hun
ouders, zich schamen voor hun gebrekkige kleding en schoenen, omdat ze gediscrimineerd worden, of omdat de afstand
van hun wijk naar de school te groot is. Deze kinderen komen
– met de juiste benadering – wel naar de ProRroma-scholen.
Het ProRroma-concept heeft als uitgangspunt om zo dicht
mogelijk naast deze kinderen en hun ouders te staan. Daarom

Om de kosten van de scholen beheersbaar te houden, hebben wij op dit moment nog zeker 60 sponsors nodig. Alle
kosten moeten nog steeds betaald worden vanuit giften,
omdat wij voor de christelijke ProRroma-scholen nog geen
financiering ontvangen van de Roemeense overheid. Zou u
daarom bereid zijn om een Roma-kind te sponsoren? U kunt
zich aanmelden via de bijgevoegde machtigingskaart. U ontvangt dan een kennismakingsbrief en tweemaal per jaar een
schoolrapport van uw kind.

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 Pro-Rromaprojecten. Toch kunt u ons enorm helpen!

De Hoop Grafisch Centrum

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?

Het werk van ProRomi en ProRroma groeit! De afgelopen
maanden zijn er grote investeringen   gedaan, zoals de
aankoop van een groot stuk grond (5.650 m²) in het Romagetto Pata-Rat (Cluj-Napoca). Ook is gestart met de bouw
van de tweede fase van de ProRroma-basisschool in Tinca.
Van de benodigde € 64.000,00 voor dit bouwproject konden
we inmiddels al € 52.000,00 betalen vanuit giften. Helpt u ons
met de resterende € 12.000,00?
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Stichting ProRomi Nederland koopt grond
onder het Roma-getto ‘Dallas’ in Cluj-Napoca

Roma aan het werk op de vuilnisbelt in Cluj-Napoca
In het Roma-getto ‘Dallas’ op Pata-Rat in Cluj-Napoca wonen ongeveer 700 Roma-zigeuners in 130 armzalige krotten. Zij wonen hier al
tientallen jaren. Deze Roma voorzien in hun levensbehoeften door dagelijks op de vuilnisbelt, vijfhonderd meter verderop, het nog enigszins bruikbare afval te verzamelen en dat weer te verkopen. Ze hebben dan in ieder geval wat te eten.
De onzekerheid voor deze Roma is groot. Door de jaren heen hebben de
gemeente en de politie vele malen hard ingegrepen en gedreigd om het
getto plat te walsen. Inmiddels lijkt de gemeente Cluj zelfs een actief beleid
te voeren om Roma van andere locaties in Cluj gedwongen naar Dallas te
verplaatsten.
Onze veldwerkers ter plekke, Bert en Margriet Looij, werken al vijftien jaar
te midden van deze Roma. Zij tonen de liefde van de Here Jezus door het
bouwen van nieuwe huisjes, door de kleuterschool, door medische zorg en
door het uitdelen van voedsel en kleding.

Verder zullen een aantal kleinere noodzakelijke uitgaven
betaald moeten worden zoals:
•	Aanschaf en installatie van een cv-ketel voor de
ProRroma-kleuterschool in Tinca (€ 3.000,00)
•	Schoolmaterialen voor de beide ProRroma-scholen
in Tinca voor het studiejaar 2011-2012 (€ 6.000,00)

Pastor Gavril Caba voor de houtgestookte CV-ketel
van de ProRroma-basisschool in Tinca

Helpt u ons? U kunt gebruik maken van de bijgevoegde
acceptgiro of machtigingskaart.

ProRomi koopt een groot stuk van de grond (5.650 m2) van Dallas, om
daarmee de bewoners meer zekerheid te bieden. Wij willen heel graag
een mooi kamp opbouwen, waar deze Roma in rust kunnen wonen, zonder de angst dat ze wellicht morgen moeten vertrekken. Het bedrag voor
de aankoop van de grond wordt door Stichting ProRomi Nederland overgemaakt naar onze zusterstichting in Roemenië, de Fundatia ProRroma,
die de grond op haar naam zal laten zetten. Speciaal voor dit doel heeft
een christenbroeder uit Friesland, die het werk van ProRomi al vele jaren
steunt, een groot bedrag gedoneerd.
Als de Roma-zigeuners op onze eigen grond komen te wonen, hoeven
ze in ieder geval minder te vrezen van de overheid van Cluj. Het stukje
ProRroma-grond is een soort veilige haven. Zo bieden ProRomi en ProRroma bescherming aan Roma, die nog steeds vervolging en discriminatie
ondergaan. Graag zouden we meer Roma deze zekerheid aanbieden! Wij
zoeken dan ook naar mogelijkheden om meer grond te kopen, aangrenzend aan de grond die we al hebben.
Onze veldwerkers Bert en Margriet Looij werken op dit moment aan een
plan voor het opruimen en herstructureren van het kamp en de bouw van
een nieuwe ProRroma-school. Daar zal, naast twee klassen kleuteronderwijs, ook naschoolse opvang en huiswerkbegeleiding geboden worden
aan Roma-kinderen die naar het staatsonderwijs gaan.

Sjaak Monster

Directeur Stichting
ProRomi Nederland

Ontvang ook onze digitale nieuwsbrief!

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

Nieuwe documentaire op onze website

Hoop geven in uitzichtloze situaties, dat is onze visie

Studenten van de Christelijke Hogeschool Ede filmden in juni
op de ProRroma-projecten.
Het resultaat is een prachtige korte documentaire die te zien is op www.proromi.nl
Leden film-team CHE met pastor Caba en kinderen en leerkracht van de ProRroma-school Tinca

Bouw 2e fase ProRroma-basisschool Tinca is van
start gegaan
In de ProRomi-nieuwsbrief van november
2010 vertelden wij voor het eerst over onze
plannen om de ProRroma-basisschool in
Tinca uit te breiden. Hiervoor is een bedrag
van € 64.000,00 nodig. We streefden ernaar
om half juni 2011 van start te gaan met de
bouw. Uiteindelijk is de bouw half september
2011 gestart.
In dezelfde nieuwsbrief van november 2010
schreven wij op zoek te zijn naar 366 lezers van
onze nieuwsbrief die zich voor de duur van zeven maanden aan dit project zouden willen verbinden voor een bedrag van € 25,00 per maand.
Sinds deze oproep kwamen er vele kleine en
grote giften binnen en staat er inmiddels al meer
dan € 52.000,00 van de benodigde € 64.000,00
gereserveerd voor de bouw! Dit gaf het bestuur
van ProRomi en ProRroma voldoende vertrouwen om met de bouw te starten. De planning is
dat wij per 15 september 2012 (de start van het
schooljaar 2012-2013) gebruik kunnen maken
van de nieuwe ruimten. Door deze uitbreiding
zal de ProRroma-basisschool straks beschikken over zes klassen en een computerruimte/
bibliotheek. Daardoor kunnen wij de kinderen de
mogelijkheid bieden om ook de bovenbouw (klas
5 t/m 8) te doorlopen in onze eigen school midden in de Roma-wijk. Op 15 september 2011 is
de eerste lichting Roma-kinderen, die al de vier
klassen van de ProRroma-basisschool hebben
doorlopen, gestart op staatsschool in Tinca.
Hieronder leest u de reacties van de kinderen en
twee leerkrachten op dit vertrek naar de staatsschool.
Werkverslag juni 2011 – Cornelia Gut
Met Gods hulp zijn we aan het einde gekomen
van het vierde leerjaar en wij danken de Heer voor
Zijn bewaring in de afgelopen vier jaren. Nu gaan
we de kinderen inschrijven voor de bovenbouw
van de lagere school. De ouders wensten dat hun
kinderen hier in de wijk de lagere school konden
afmaken. Met de hulp van God hopen wij dat dit
in de toekomst tot stand gaat komen. Wij danken
u dat u al het mogelijke doet voor deze kinderen,
zodat zij in zo’n mooie school kunnen leren, met
alle voorzieningen.

Frank en Rita Stout met Roma-kinderen van Pata-Rât

Links naast de ProRroma-basisschool is de bouw van de 2e fase gestart
De kinderen zijn verrukt dat wij dit leerjaar afgemaakt hebben; ze zijn benieuwd, maar hebben
ook emoties voor wat er volgend schooljaar op de
nieuwe school gaat komen: andere klasgenootjes,
andere leerkrachten. Zij zullen mij missen, zeggen
ze, en onze school. Ze vroegen mij of ze nog eens
op bezoek mogen komen. Ik vertelde hen dat we
contact kunnen blijven houden en dat we, als zij
iets nodig hebben, hun daarbij zullen helpen.
Met alle liefde, Cornelia en de schoolverlaters van
het vierde leerjaar
Werkverslag juni 2011 – Dorina Hodis
Ik groet u in de Naam van de Heer Jezus! Wij
hebben veel activiteiten gehad aan het einde van
het schooljaar, temeer omdat u hier bent wezen
filmen. Binnen in de school is het nu stil; buiten
hoor je de kinderen spelen in de zomerhitte. Wij
verzamelen beetje bij beetje de benodigde stukken voor de definitieve accreditatie; er is veel
op te stellen, maar wij werken stapsgewijs en ik
weet dat wij met Gods hulp ook deze klus zullen
afkrijgen. Ik maak het opstel voor het dossier van
de aanvraag; veel zaken worden door Tabita en
Cornelia opgelost; ze zijn ons van veel nut. Zij zijn
ervaren leerkrachten en weten veel over het onderwijsplan en het programma. Ik ben ook heel
blij te zien dat ook broeder Caba helpt; hij heeft
veel ervaring met de aanvragen en dit is te zien.
Uit eerdere ervaringen op vroegere werkplekken
weet ik dat het niet gemakkelijk is om iets meteen
goed te doen.
Wij bedanken u en onze sponsors uit Nederland.
Ik vind het jammer voor de schoolverlaters die
vertrekken naar een andere school. Deze school
is voor hen als een tweede thuis. Ik ben overtuigd
dat alles wat er in hen geïnvesteerd is deze voor-

bije jaren op de kleuter- en basisschool, zijn sporen zal achterlaten in hun levens. Ik bid daarom
dat zij mensen uit één stuk zullen worden, die de
Heer Jezus zullen kennen. Zij hebben een kans
gekregen die hun ouders niet kregen en ik hoop
van harte dat zij de christelijke normen en waarden, die zij in al deze jaren meegekregen hebben,
nooit zullen vergeten.
Enkele leerkrachten hebben onder leiding van
de president van ProRroma, pastor Gavril Caba,
vrijwel de gehele zomervakantie doorgewerkt aan
de aanvraag voor een definitieve erkenning van
de onderbouw van onze school (klas 1 t/m 4). Als
deze binnen is, kan er bij de Roemeense overheid
financiering aangevraagd worden voor de school.
Vervolgens start dan de procedure van aanvraag
voor een voorlopige erkenning van de bovenbouw. Onze verwachtingen zijn hooggespannen.
Tot nu toe hebben alle instanties zich zeer lovend
uitgelaten over deze school. Wilt u mee blijven
bidden voor het hele traject van aanvragen, accreditering en financiering?
Sjaak Monster
Pastor Gavril Caba voor de ProRroma-basisschool

Even voorstellen: Frank en Rita Stout. Een jong
echtpaar met passie voor God, Roma-zigeuners en
kerkstichting. Zij zijn al enige jaren actief in Roemenië en wonen sinds eind 2010 in Cluj-Napoca, waar
zij zich nu inzetten voor ProRomi / ProRroma. Hieronder vertellen zij wat meer over zichzelf en over
hun werk.
“Wij zijn actief in het Roma-getto Pata-Rât, aan de rand
van Cluj-Napoca. Zelfs de meeste Roemenen weten
niet eens van het bestaan van deze krottenwijk en de
Roma die er wonen. Wij zoeken deze Roma, die vergeten zijn door de samenleving, persoonlijk op. We houden een kinder- en tienersamenkomst en doen huisbezoeken. Van daaruit bouwen we aan persoonlijke
contacten en kijken we verder waar we kunnen helpen.
Vanuit ProRomi / ProRoma delen we praktische hulp
uit en we geven een boodschap van hoop, dat God
hen niet vergeten is. We trekken met deze Roma op als
vrienden, opdat in hun ogen weer de sprankeling van
hoop begint te branden.”
Hoop
Vooral voor de Roma van Pata-Rât lijkt de situatie
uitzichtloos. Toen de gemeente Cluj nieuwe huizen
naast deze wijk bouwde, leek het even alsof er aan
hen gedacht werd. Maar de realiteit was anders, 56
Roma-families uit het centrum van de stad werden naar
de nieuwe huizen naast de krottenwijk gedeporteerd.
“Door de huisbezoeken werd het ons duidelijk hoe
traumatisch het is als mensen worden gedeporteerd:
ze verliezen hun huizen, meubels, kleding, maar ook
een stuk vertrouwen. Meer dan eens werd het verhaal
ons met tranen in de ogen verteld. Moeders vertelden
dat ze dagen niet eten, zodat hun kinderen voldoende
hebben.”
Het zijn soms hartverscheurende verhalen die de Roma
vertellen. Het uitdelen van hulpgoederen aan hen, via
het depot van ProRomi / ProRroma, helpt hen om opnieuw hun leven op te bouwen. Maar, voegt Frank toe,
“het is niet alleen praktische hulp, het is ook een gebaar
van hoop. Bijvoorbeeld door het geven van wat speelgoed aan een kind dat thuis compleet vergeten is.” De
meeste hulp die ze geven bestaat uit kleding. ProRomi
/ ProRroma heeft hiervoor een aparte sorteerruimte,

waar kledingpakketten voor families worden gemaakt.
“Het is leuk werk om daar te sorteren en uiteindelijk een
gezin blij te maken. Veel moeders zijn echt trots als ze
hun kinderen verzorgd naar school kunnen sturen.”
Scholing is één van de sleutels in de verbetering van
de positie van de Roma. Daarom zijn ook de kinder- en
tienerprogramma’s zo belangrijk. “In onze programma’s
hebben we ook een stukje algemene ontwikkeling opgenomen. We zijn begonnen met klokkijken, maar naar
verloop van tijd kwamen we er echter achter dat sommige kinderen de cijfers niet eens kennen. Nu leren
we de kleinste kinderen de cijfers.” Het werken met
de tieners en kinderen is soms wel een uitdaging. “We
hebben zelfs kinderen met messen aan de deur gehad!
Gelukkig kennen ze ons inmiddels beter en worden we
tegenwoordig vooral vrolijk begroet en bij de mensen
thuis uitgenodigd.”

Rita voor de kinderclub op Pata-Rât
Rita maakt gemakkelijk contact met de Roma. Opgegroeid in een klein dorpje in de buurt van Brasov,
Roemenië, is ze bekend met de Roma-cultuur. Toen
haar moeder overleed, werd ze als tiener geadopteerd
door een Canadees zendingsechtpaar. Ze hielp hen in
de plaatselijke kerk mee met het kinderwerk en zangdiensten. Na haar opleiding ging Rita werken voor een
christelijke organisatie in Lunca, vlakbij Copsa-Mica.
Daar ontmoette ze Roma-kinderen die nog nooit van
Jezus hadden gehoord. Het werk groeide en een voorganger uit Medias zag de nood en stichtte een kerk. In
vier jaar tijd groeide een enkel programma uit tot twee
kinderprogramma’s in twee dorpen, een tienerprogramma en een kerk met zo’n honderd bezoekers.

Frank wist al vanaf zijn tienerjaren dat Roemenië de
plaats zou zijn waar hij naar toe wilde gaan, dit terwijl
hij nauwelijks iets van het land afwist. Na de middelbare school volgde Frank een jaar de Bijbelschool
van Nehemia Ministries. In dat jaar ging hij voor het
eerst naar Roemenië. Terug in Nederland sloot Frank
zich aan bij het jeugdleidersteam van de gemeente en
volgde een rechtenstudie. In zijn studie concentreerde
hij zich vooral op mensenrechten en internationale betrekkingen. Via een universitair uitwisselingsprogramma bezocht Frank opnieuw Roemenië, ditmaal voor
een half jaar. In deze periode leerde hij de beginselen
van de taal en kwam hij voor het eerst op Pata-Rât.
“Het enige wat ik dacht was: het bestaat echt, het bestaat echt!” Alsof ik ergens niet had kunnen geloven
dat zoiets mogelijk was.” Na het halfjaar Roemenië
keerde Frank terug en vervolgde zijn studie, maar zijn
gedachten bleven bij Roemenië. Na een vervolgjaar
Bijbelschool ging hij voor een tweede keer een half
jaar na Roemenië, deze keer om zich fulltime als vrijwilliger in te zetten in Lunca, waar ook Rita actief was.
In Lunca verloofden ze zich en ze besloten om na hun
huwelijk in 2010 ergens samen te beginnen. Eind 2010
verhuisden ze naar Cluj-Napoca om zich zo samen als
stel nieuw in te voegen in ProRomi / ProRroma.
Pata-Rât
“Als je eenmaal Pata-Rât hebt gezien laat het je eigenlijk nooit meer los. Zo was het tenminste bij mij. Altijd
als ik in Cluj-Napoca kwam, wilde ik weten hoe het in
Pata-Rât ging. Toen Bert Looij ons vroeg om het ProRomi / ProRroma team te komen versterken en om
uit te reiken naar Pata-Rât, waren we eerst even stil.
Waar zouden we moeten beginnen? Maar de eerste
angst maakte plaats voor enthousiasme en we wisten
dat het onze plaats en onze tijd was.” Voor de toekomst kijken Frank en Rita erg uit naar de bouw van
de nieuwe multifunctionele ruimte. “We kunnen zoveel
meer doen als we meer ruimte tot onze beschikking
hebben.”
Op het moment is er één kinderprogramma en een
tienerprogramma. Het tienerprogramma wordt in het
nieuwe seizoen opgesplitst, omdat de leeftijdsverschillen te groot bleken. Het tweede kinderprogramma gaat
van start zodra er een grotere ruimte is. Verder doen
Frank en Rita op zaterdag huisbezoeken. Minstens
één dag in de week gaan ze naar het depot voor het
uitzoeken van kleding. Tevens doet Frank een stuk administratie voor ProRomi / ProRroma en zijn beide betrokken in het dorpje Fanate, net buiten Cluj-Napoca,
waar Bert Looij een huiskerk is begonnen. Frank en
Rita staan in regelmatig contact met hun Nederlandse
thuisgemeente Nehemia Ministries in Zwijndrecht. De
gemeente ondersteunt hun werk, zowel praktisch als
geestelijk.
“Wij kunnen ons werk niet alleen doen, we hebben uw
gebed en uw steun nodig. Samen kunnen we de allerarmste bereiken met een boodschap van hoop, zowel
geestelijk als materieel.”
Website: www.zody.eu

Frank en Rita Stout

