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•	 Dank	God	voor	alle	ontwikkelingen	van	de	afge-
lopen	 twaalf	 en	een	half	 jaar!	Zoveel	 kinderen	
die	nu	onderwijs	krijgen	en	mede	daardoor	kans	
hebben	op	een	betere	toekomst.

•	 Dank	God	 voor	 de	 visie	 van	 pastor	Caba,	 bid	
voor	hem.

•	 Dank	God	voor	alle	onderwijzeressen	die	deze	
visie	delen	en	die	dit	werk	mogelijk	maken,	men-
sen	 die	 een	 hart	 hebben	 voor	 de	 Roma-kids,	
neem	elke	dag	een	onderwijzeres	speciaal	mee	
in	uw	gebed.

•	 Bid	dat	alle	kinderen	die	de	scholen	bezoeken	
een	levende	relatie	met	Jezus	zullen	krijgen.

•	 Bid	 voor	 de	 gezinnen	 waar	 deze	 kinderen	 bij	
horen,	bid	dat	gezinnen	tot	levend	geloof	zullen	
komen.

Bidt u met ons mee?

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.

Dit jaar bestaan de Prorroma-scholen in tinca en Hetea twaalf en een 
half jaar, een mijlpaal die we in deze nieuwsbrief dan ook de volle aan-
dacht geven. Wat begon als een experiment, is nu een vaste basis voor 
tweehonderd roma-kinderen die dagelijks onze scholen bezoeken.

Eind	 jaren	 negentig	 vroeg	 pastor	 Gavril	 Caba	 uit	 Tinca	 aan	 de	 Stichting	
ProRomi	Nederland	om	hem	te	helpen	met	de	opzet	van	een	kleuterschool	
midden	 in	de	Roma-wijk.	Hij	had	opgemerkt	dat	de	Roma-kinderen	uit	de	
Roma-wijk	in	Tinca	zonder	eerst	een	kleuterschool	bezocht	te	hebben	naar	
het	basisonderwijs	gingen.	Bovendien	spraken	deze	kinderen	alleen	Romani	
(zigeunertaal)	 en	 waren	 zij	 niet	 echt	 welkom	 in	 het	 staatsonderwijs.	 Het	
gevolg	was	een	enorme	drop-out	van	deze	kinderen	waarvan	de	meesten	
geen	baat	hadden	bij	deze	vorm	van	onderwijs.	Tot	het	moment	dat	de	kleu-

terschool	gebouwd	was	verzorgde	Violeta	Foltut,	onze	eerste	lerares,	haar	
lessen	in	het	kerkje	midden	in	de	wijk.	Nu,	twaalf	jaar	later,	komen	dagelijks	
honderdtwintig	kinderen	naar	deze	school.
Ook	in	het	Roma-dorp	Hetea	werd	in	2000	een	start	gemaakt	met	een	Chris-
telijke	ProRroma-kleuterschool.	De	leraressen,	Lidia	Dinca	en	Aurora	Cos-
teanu,	gaven	de	aftrap	en	wisten	vertrouwen	te	winnen	van	de	plaatselijke	
kinderen	 en	 hun	 ouders.	 Nu	 draaien	 er	 dagelijks	 drie	 kleuterklassen	met	
totaal	vijftig	kinderen.
Later	gingen	nog	een	ProRoma-school	van	start	in	Haghig	en	in	Cluj-Napo-
ca.	De	school	 in	Cluj	valt	nog	onder	ProRroma.	Er	komen	dagelijks	dertig	
kinderen	naar	school.

Met	veel	dankbaarheid	aan	de	Here	God	en	al	onze	werkers	en	vrijwilligers	
kijken	we	terug	en	vooruit	naar	wat	de	toekomst	van	onze	ProRroma-scholen	
zal	gaan	brengen.	In	Tinca	wordt	dit	jaar	het	gebouw	geopend	voor	de	bo-
venbouw	(klas	5-8)	van	onze	basisschool	en	in	Cluj	wordt	dit	jaar	ons	nieuwe	
Multi	Functionele	Gebouw	geopend	met	daarin	onder	andere	twee	nieuwe	
klasruimten.	Met	de	woorden	“Ga	zo	door!”	van	de	schoolinspectrice	Alina	
Stiube	in	ons	achterhoofd	zien	we	vertrouwend	uit	naar	wat	wij	nog	mogen	
betekenen	voor	de	armste	onder	de	Roma-kinderen	in	Roemenië.

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! 

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 € 800,00 binnen.

Bouw van de tweede fase van de ProRroma-basisschool 
in Tinca. Van de benodigde € 64.000,00 voor dit 
bouwproject is inmiddels al € 56.106,00 binnen.

Helpt u ons? U kunt gebruik maken van de bijgevoegde 
acceptgiro of machtigingskaart.
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REACTIES VANUIT DE OVERHEID
Ga zo door!!!

Dhr. Caba vertelde mij dat hij ooit met de Here God 
beraadslaagde en dat God hem vroeg: “Waarnaar 
verlang je nog, naast gezondheid en al wat je al hebt?” 
Dhr. Caba antwoordde: “dat ik iets achterlaat en dat 
ik kan bewijzen, door alles wat ik doe, dat ik mij met 
toewijding voor de nooddruftige heb ingespannen!”
Ik	zie	deze	scholen	met	zijn	verlichte	vensters,	met	kinderen	
met	 stralende	 oogjes,	 verlangend	 naar	 kennis.	 Met	 de	
bijzondere	leraressen	die	zich	dag	in	dag	uit	beijveren	en	
de	getinte	handjes	opwarmen	die	graag	willen	leren!
Dhr.	 Caba	 heb	 ik	 leren	 kennen	 als	 een	 man	 die	 waakt	
met	een	goed	hart;	 hij	 verlangt	meer	voor	 zijn	naaste	 te	
kunnen	doen	en	zorgt	ervoor.	Hij	roept	God	aan	als	getuige	
en	belijdt	dat	Hij	het	kan	doen!	Dit	van	het	opmaken	van	
schooldocumenten	tot	het	zich	inzetten	voor	elk	probleem.	
Dit	 vanuit	 zijn	 verlangen	om	nog	meer	en	het	 nog	beter	
te	 doen	 voor	 de	 mensen	 om	 zich	 heen	 –	 zo	 ziet	 zijn	
werkdag	eruit	en	op	deze	manier	drukt	hij	zijn	stempel	op	
de	ProRroma-scholen.
Tot	hen	die	deze	school		niet	bezocht	hebben	zeg	ik;	het	is	
zeer	de	moeite	waard	om	hem	te	bezichtigen	en	in	dit	werk	
te	gaan	geloven	en	het	te	ondersteunen!

alina Stiube
Schoolinspectrice

Vooruitgang in het integratieproces van 
deze Roma-gemeenschap door de inzet 

van Bert Looij en ProRroma
Ik	 heet	 Eugen	 Moldovan	 en	 ben	 raadsheer	 voor	 de	
integratie	van	de	Roma	op	het	hoofdkantoor	van	de	Prefect	
(Hoofdpolitiecommissaris)	over	de	provincie	Cluj.	 In	deze	
hoedanigheid	werk	ik	nu	ruim	acht	jaar	en	in	deze	periode	
heb	ik	contact	gehad	met	Bert	Looij,	in	diens	hoedanigheid	
van	ondervoorzitter	van	de	stichting	ProRroma.	
Onze	 samenwerking	 wordt	 steeds	 steviger.	 Deze	 initia-

tieven	en	persoonlijke	projecten,	 vormen	een	steun	voor	
de	leden	van	de	Roma-gemeenschap	uit	Cluj-Napoca,	te	
weten	op	Pata-Rat.	De	maatschappelijke	dienstverlening	
en	de	distributie	van	hulpgoederen	namens	en	door	Bert	
Looij,	 zoals	 voedselmiddelen,	 kleding	 en	 schoeisel	 voor	
de	 Roma-gemeenschap	 in	 dit	 gebied	 vormen	 een	 reële	
steun.	Meer	 dan	 dat,	 het	 gratis	 verstrekken	 van	 prefab-
huisjes	 aan	 Roma-gezinnen	 betekent	 een	 stap	 vooruit,	
dit	 in	het	bijzonder	voor	hen	die	werken.	Zij	worden	dan	
niet	 geconfronteerd	 met	 het	 tekort	 aan	 huisvesting,	
identiteitsbewijs	en	zorgverzekering.			
Het	 bestaan	 van	 een	ProRroma-kleuterschool	 met	 twee	
klasjes	 binnen	 de	 Roma-gemeenschap,	 die	 volgens	
het	 reguliere	 programma	 draait	 en	 waarop	 bekwaam/
gediplomeerd	personeel	tewerkgesteld	is,	betekent	dat	het	
kleuteronderwijs	voor	de	kinderen	uit	deze	gemeenschap	
gewaarborgd	 is	 en	 dat	 de	 onderwijsbelangen	 van	 deze	
Roma-gemeenschap	bevordert	worden.	
Het	 bestaan	 van	 gezonde	 zeden	 in	 deze	 gemeenschap	
is	 het	 gevolg	 van	 de	 in	 ruim	 vijftien	 jaar	 opgebouwde	
samenwerking	tussen	Bert	Looij	en	de	plaatselijke	Roma-
gemeenschap.	Dit	resulteert	in	het	feit	dat	er	geen	conflicten	
ontstaan	 in	deze	gemeenschap	en	dat	de	gemeenschap	
zelf	 geen	 conflicten	 genereert.	 Het	 bestaan	 van	 een	
medische	post	midden	in	deze	gemeenschap,	die	voltijds	
draait,	 is	het	resultaat	van	een	gemeenschappelijke	actie	
van	meerdere	plaatselijke	instellingen	op	initiatief	van	Bert.	
Over	 het	 algemeen	 genomen	 en	 samengevat	 kan	 men	
het	werk	op	Pata-Rat	zien	als	een	bouwproject	dat	volop	
in	 ontwikkeling	 is	 en	 dat	 een	 positieve	 invloed	 heeft	 op	
maatschappelijk,	 economisch,	 onderwijskundig,	 medisch	
en	moreel	gebied,	zodat	wij	van	vooruitgang	kunnen	spreken	
in	 het	 integratieproces	 van	 deze	 Roma-gemeenschap	
dankzij	de	doeltreffende	inzet	van	Bert	en	zijn	netwerken.	
Bovenvermelde	 feiten	 zijn	 slechts	 enkele	 voorbeelden	
van	initiatieven	en	projecten	met	een	positieve	uitwerking
op	de	lange	termijn	op	deze	Roma-gemeenschap.	

eugen Moldovan 
raadsheer voor de integratie van roma

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.

Prorroma-kleuterschool tinca in aanbouw

Prorroma-basisschool tinca (klas 1-4)

Prorroma-kleuterschool tinca nu

Prorroma-basisschool tinca + fundament fase 2 (klas 5-8)

ProRroma-scholen



Respect voor de identiteit en de tradities van 
de Roma is essentieel voor mij
De	ligging	van	het	project,	midden	in	de	Roma-
wijk,	heeft	een	goede	relatie	bevorderd	tussen	
de	 vertegenwoordigers	 van	 de	 stichting	 Pro-
Rroma	ter	plaatse	en	de	directe	begunstigden	
(de	kinderen)	en	de	indirecte	begunstigden	(hun	
ouders).	Ook	de	open-minded	houding	van	alle	
werkers	van	onze	stichting	t.o.v.	de	Roma,	na-
melijk	 dat	 de	 Roma	 gerespecteerd	 werden	 in	
hun	identiteit	en	tradities,	met	inachtneming	van	
het	feit	dat	zij	als	schepselen	door	dezelfde	God	
geschapen	zijn,	heeft	een	zeer	nauwe	band	tot	
stand	gebracht	 tussen	deze	gemeenschap	en	
onze	school. De	merkbare	resultaten	van	deze	
benadering	 zijn	 de	 tolerantie,	 de	 vrijheid	 van	
meningsuiting	 en	 het	 onderlinge	 respect.	 Het	
einddoel	van	onze	activiteiten	in	deze	gemeen-
schap	 is	 om	 alle	 kinderen	 een	 goede	 levens-
start	te	bieden.	

De begintijd van de activiteiten in de Roma-
gemeenschap in Tinca
Ik	 herinner	 mij	 de	 eerste	 keer	 dat	 ik	 de	 Pra-
hovei-straat	 inging	 en	 dat	 de	 kinderen	 stenen	
naar	 mij	 gooiden,	 maar	 toen	 zij	 zagen	 dat	 ik	
hen	 met	 zachtmoedigheid	 omringde,	 werd	 ik	
hun	beste	vriendin	en	ook	die	van	hun	ouders.	
De	kleuterschool	heeft	hun	 leervermogen	ont-
wikkeld	 en	 hun	 karakter	 gevormd.	 De	 ouders	
doen	 hun	 best	 hun	 kinderen	 regelmatig	 naar	
school	 te	 brengen	 en	 hen	 netjes	 te	 kleden,	
allemaal	 zaken	die	 ten	 tijde	 van	de	oprichting	
van	de	kleuterschool,	 twaalf	 jaar	geleden,	on-
gewoon	waren.	Wat	de	toekomst	betreft,	geloof	
ik	dat	met	behulp	van	dit	christelijke	onderwijs	
hun	visie	totaal	veranderd	zal	zijn	t.o.v.	die	van	
hun	ouders.	Ik	geloof	stellig	dat	deze	kinderen,	
na	het	afmaken	van	deze	school	verder	zullen	
gaan,	dat	zij	leerkrachten	zullen	worden	of	een	
ander	vak	zullen	leren	en	een	gezond	gezin	zul-
len	stichten.

Ik heb het werk zich in twaalf jaar enorm zien 
ontwikkelen
Deze	 jaren	 van	 onderwijs	 op	 de	 ProRroma-
school	 gaven	 mij	 de	 mogelijkheid	 om,	 met	
vreugde	en	opoffering,	onderwijs	en	het	evan-
gelie	te	brengen	naar	de	kinderen	uit	het	dorp	
Hetea.	 In	 het	 begin	 was	 dit	 moeilijk	 met	 veel	
tegenslag,	maar	het	was	nodig	om	veel	te	ge-
ven	 en	 te	 offeren.	Maar	 uiteindelijk	 is	 het	 ge-
weldig	 om	 nu	 de	 vreugde	 van	 de	 kinderen	 te	
zien	en	hun	voldoening	wanneer	iemand	in	hen	
geïnteresseerd	 is.	 Het	 werk	 heeft	 zich	 enorm	
ontwikkeld.	Er	is	voortgang	geboekt	op	alle	ge-
bieden	 (onderwijs,	 leslokalen,	 transport).	 Voor	
de	toekomst	geloof	ik	dat	dingen	zich	nog	meer	
gaan	 ontwikkelen	 en	 dat	 wij	 stromend	 water,	
elektriciteit	en	toiletten	voor	de	kinderen	zullen	
hebben	en	misschien	zelfs	douches.	En	dat	de	
kinderen	ook	kunnen	genieten	van	meer	dingen	
die	voor	ons	normaal	zijn,	maar	voor	hen	een	
luxe	betekenen.

Ik droomde lerares te zijn, ook al dacht ik dat 
ik als Roma zijnde daar geen kans voor had.

Ik	heet	Salomica	Dana	Stan	en	ben	drieëntwin-
tig	jaar	oud.	Tot	nu	toe	had	ik	een	zwaar	leven,	
maar	wanneer	ik	naar	de	mensen	op	Pata-Rat	
kijk,	besef	 ik	dat	mijn	 leven	een	makkie	 is	ge-
weest	in	vergelijking	met	dat	van	hun.

Toen	ik	vijf	jaar	oud	was,	verliet	mijn	vader	mijn	
moeder.	Zij	probeerde	mij	en	mijn	zes	jaar	ou-
dere	zus	groot	te	brengen.	Dat	was	een	moei-
lijke	 opgave,	 aangezien	mijn	moeder	 voortdu-
rend	ziek	was	en	zij	stierf	toen	ik	tien	jaar	oud	
was.	 Ik	 was	 zeer	 geschokt	 en	 wist	 me	 geen	
raad	meer.	Toen	uiteindelijk	werd	ik	gelaten	en	
begon	 ik	God	 te	haten,	daar	Hij	mij	het	 liefste	
ontnomen	had	wat	ik	op	de	wereld	had.

Een	Canadees	gezin	heeft	mij	en	mijn	oudere	
zus	 grootgebracht.	 Ik	 werd	 een	 gesloten	 type	
en	 	 vond	 het	 moeilijk	 over	 mezelf	 te	 praten.	
Ondanks	het	feit	dat	ik	geen	vrienden	had,	dat	
ik	met	niemand	wilde	praten,	mijzelf	niet	uitte,	
vond	ik	één	ding	echt	leuk	en	dat	was	leren!	Ik	
kon	heel	goed	leren	en	om	deze	reden	volgde	
ik	de	pedagogische	school;	 ik	 droomde	voort-
durend	een	lerares	te	zijn,	ook	al	dacht	ik	dat	ik	
daar	geen	kans	voor	had,	als	Roma	zijnde,	arm	
en	gediscrimineerd	door	bijna	alle	leerkrachten.	
Op	een	dag	maakte	 ik	de	school	af	 en	kwam	
op	straat	te	staan,	want	ik	had	geen	woning.	In	
mijn	binnenste	wist	ik	dat	God	bij	mij	is	en	dat	
Hij	mij	voordurend	ziet	en	dat	Hij	mijn	moeder	
heeft	weggenomen	opdat	ik	alleen	op	Hem	zou	

kunnen	vertrouwen	en	omdat	Hij	veel	plannen	
met	mijn	leven	had.

Uiteindelijk	kwam	ik	op	Pata-Rat	terecht	en	hier	
begon	God	iets	in	mij	te	veranderen.Toen	ik	in	
Cluj	Napoca	arriveerde	 zocht	 ik	 een	 jaar	 lang	
naar	 werk,	 maar	 zonder	 resultaat,	 want	 God	
had	 een	 ander	 plan	 met	 mij,	 namelijk	 mijzelf	
toewijden	 aan	 het	 dienen	 van	 de	 kinderen	 op	
Pata-Rat.	Ik	zelf	heb	heel	veel	geleerd	van	deze	
bijzondere	 mensen	 namelijk	 DANKBAAR-
HeID!!!	 Hoe	 kunnen	 deze	 mensen	 onder	 die	
omstandigheden	op	de	vuilnisbelt	werken,	in	de	
winterse	kou	of	zomerse	hitte?	Ik	krijg	tranen	in	
mijn	ogen	als	ik	bedenk	hoe	sterk	God	hen	ge-
maakt	heeft	en	mijn	hartsverlangen	 is	daarom	
om	een	groeiende	relatie	met	deze	mensen	op	
te	bouwen	en	nooit	te	vergeten	dat	ik	een	van	
hun	volk	ben.	Ik	wil	hen	dus	laten	zien	dat	ook	
een	Roma	 iets	 in	 de	maatschappij	 kan	 berei-
ken,	mits	hij	of	zij	het	onderwijs	voorrang	geeft	
in	zijn/haar	leven.

Mijn	wens	voor	Pata-Rat	 is	dat	deze	kinderen	
niet	 dezelfde	 toekomst	 zullen	 delen	 als	 hun	
ouders,	maar	een	nieuwe	 toekomst	zullen	ge-
nieten,	 een	 toekomst	 met	 onderwijs;	 dat	 op	
een	zekere	dag	de	vuilnisbelt	zal	ophouden	te	
bestaan,	of	indien	hij	nog	zal	bestaan,	dat	nie-
mand	op	deze	afvalberg	zal	hoeven	te	werken!

Dit	ben	 ik:	een	eenvoudige	zigeunerin	die	op-
geleid	is	om	anderen	uit	haar	volk	te	leren,	en	
dat	het	belangrijkste	in	het	leven	is:	God	en	het	
onderwijs!

Dana Stan

ooit heb ik zelf op deze school leren lezen 
en schijven

Afgelopen	 jaren	 heb	 ik	 heel	 veel	 geleerd;	 ten	
eerste	 dat	 ook	 wij,	 Roma,	 meetellen,	 dat	 de	
Here	voor	ons	zorgt	en	ons	de	gelegenheid	en	
de	kracht	geeft	om	te	leren	lezen	en	schrijven.	
Ik	zelf	heb	hier	op	deze	school	 leren	 lezen	en	
schrijven.
In	de	begintijd	dacht	ik	dat	deze	onderwijsvorm	
niet	 lang	zou	gaan	duren	omdat	wij	Roma	het	
leren	 niet	 gewend	 zijn	 en	 het	 gauw	 opgeven.	
Maar	toch,	met	de	hulp	van	de	Here		ontwikkel-
de	het	zich	jaar	na	jaar	steeds	meer.	In	de	loop	
der	jaren	heb	ik	de	vooruitgang	van	deze	school	
van	dichtbij	meegemaakt	doordat	 ik	hier	werk.	
De	school	heeft	zich	goed	ontwikkeld,	zowel	op	

materieel	alsook	op	onderwijskundig	niveau.

Jaar	na	jaar	groeit	het	aantal	leerlingen	gestaag.	
Deze	onderwijsvorm	is	heel	heilzaam	voor	ons.	
Voor	onze	kinderen	betekent	deze	school	een	
heel	 goede	 aanwinst;	 ten	 eerste	 omdat	 onze	
kinderen	niet	meer	worden	gediscrimineerd	en	
ten	tweede	is	het	een	groot	voordeel	voor	ons	
omdat	wij	geen	geld	hadden	om	schoolmateria-
len	te	kopen.	Maar	hier	op	deze	school	wordt	er	
in	deze	behoefte	voorzien.

Deze	onderwijsinstelling	oefent	een	heel	goede	
invloed	uit	op	de	gemeenschap,	doordat	steeds	
meer	 Roma-ouders	 hun	 kinderen	 hier	 naar	
school	willen	 laten	gaan	en	niet	op	de	staats-
school	in	het	dorp.

Wij	 hopen	door	de	wil	 van	de	Here,	door	Zijn	
hulp	en	die	van	de	sponsors,	dat	dit	werk	door-
gaat	 opdat	 onze	 kinderen	 verder	 kunnen	 ge-

nieten	van	onderwijs;	niet	alleen	de	onderbouw	
maar	ook	de	bovenbouw	van	de	lagere	school,	
daar	zij	op	de	Staatsschool	niet	geholpen	wor-
den	om	verder	te	studeren.	Het	zou	heel	goed	
voor	onze	gemeenschap	uitpakken	indien	onze	
kinderen	 het	 hele	 basisschooltraject	 op	 deze	
school	 zouden	 kunnen	 doorlopen.	 Dit	 is	 onze	
hoop	voor	de	toekomst	van	deze	school.

Cristian Bercenyi
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Werkers van het eerste uur

Een van de huidige werkers
ProRroma-kleuterschool Pata-Rat
Drie	en	een	half	jaar	geleden	zijn	we	in	de	zo-
mer	met	vier	vrouwen	begonnen	kinderen	bui-
ten	te	wassen	en	eten	te	geven	op	Pata-Rat.
Het	eerste	 jaar	kwamen	er	acht	kinderen	naar	
de	 kleuterschool.	Het	 tweede	 jaar	 zijn	we	 be-
gonnen	met	een	gestructureerd	programma.	Er	
werden	 twaalf	kinderen	 in	de	grote	groep	 [6-7	
jarigen]	 ingeschreven.	 Ook	 werden	 er	 twaalf	
kinderen	 in	de	kleine	groep	 [4-5	 jarigen]	 inge-
schreven.	Alleen	 in	de	ochtenden	kwam	of	de	
grote	 groep	 of	 de	 kleine	 groep.	 In	 totaal	 be-
reikten	we	vierentwintig	kinderen	in	de	kleuter-
school,	maar	er	ging	veel	verloren	omdat	altijd	
een	groep	slechts	 twee	maal	per	week	kwam.	
Het	jaar	heeft	ons	veel	geleerd	om	met	de	kin-
deren	en	de	ouders	om	te	gaan.	Het	derde	jaar	
zijn	we	gestart	met	zes	werkers	en	achtentwin-

tig	kinderen!	In	de	morgen	komt	de	kleine	groep	
en	‘s	middags	de	grote	groep.
We	 zien	 nu	 grote	 resultaten	 in	 de	 kinderen	
doordat	ze	elke	dag	naar	de	kleuterschool	ko-
men.	De	kinderen	worden	 rustiger	en	er	komt	
structuur	in	hun	kleine	leventje.	Ze	beginnen	te	
ontdekken	dat	“leren”	leuk	kan	zijn.
De	 relaties	met	 de	moeders	 zijn	 erg	 goed.	 In	
deze	drie	jaren	hebben	de	moeders	gezien	dat	
we	van	hen	houden	en	dat	we	hen	en	de	kinde-
ren	met	respect	behandelen.

Als	 ik	 denk	 aan	 de	 toekomst	 word	 ik	 erg	 stil	
omdat	de	ontwikkelingen	o	zo	snel	gaan.	Gods	
machtige	hand	 is	op	dit	project,	anders	kan	 ik	
het	 niet	 omschrijven.	 Een	 nieuw	 multifunctio-
neel	gebouw.	Het	brengt	wel	meer	verantwoor-
ding	met	 zich	mee.	 Elk	 jaar	 zijn	 we	 geweldig	

gegroeid	 en	 naar	
een	 hoger	 niveau	
gegaan	 als	 team	
en	 met	 de	 kinde-
ren.	 Het	 is	 een	
droom	 die	 waar	
wordt,	 niet	 alleen	
voor	 mij.	 Maar	 ik	
weet	 zeker	 dat	
de	 bewoners	 van	
Pata-Rat	 dan	 zien	
dat	 ze	 van	 grote	
waarde	 zijn	 omdat	
er	 veel	 liefde	 in	
hun	 geïnvesteerd	
wordt.

Margriet Looij

In totaal werken inmiddels vijf Roma op onze 
scholen. Twee van hen beschrijven in deze 
nieuwsbrief hun visie op deze vorm van onder-
wijs; een als lerares van de ProRroma-school 
in Cluj en een als conciërge van de ProRroma-
scholen in Tinca.
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