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•	 Dank	God	voor	de	voorspoedige	voortgang	op	
onze	bouwprojecten

•	 Dank	God	dat	Hij	ons	werk	onder	de	Roemeense	
Roma	vast	houdt	en	zovelen	ons	werk	steunen

•	 Bid	God	voor	de	start	van	de	ProRroma-scholen	
medio	september.	Bid	voor	de	kinderen	en	hun	
ouders	en	alle	werkers	op	onze	scholen

•	 Bid	God	voor	de	behandeling	van	de	behande-
ling	 van	 de	 aanvraag	 voor	 permanente	 erken-
ning	 en	 staatsfinanciering	 van	 de	 ProRroma-
scholen	in	Tinca

•	 Bid	God	voor	de	officiële	opening	van	de	2e	fase	
van	de	basisschool	in	Tinca	(29/10)	en	het	Multi	
Functionele	 Centrum	 in	 Cluj	 (31/10).	 Hier	 zal	
veel	media-aandacht	voor	zijn.	Bid	dat	het	een	
groot	getuigenis	mag	worden	ter	ere	van	onze	
God

•	 Bid	voor	de	chauffeurs	die	zo	vele	 transporten	
verzorgen	naar	ons	depot	in	Cluj-Napoca

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.

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! 

 l Bouw van de tweede fase van de ProRroma-
basisschool in Tinca. Van de benodigde € 64.000,00 
voor dit bouwproject is inmiddels al € 58.485,00 
binnen. er is nog € 5.515,00 nodig.

 l Studie van een kind op een van de ProRroma-
scholen (€ 25,00 per maand). 

 l Aanschaf en installatie van een Cv-ketel voor de 
ProRroma-kleuterschool in Tinca. Van de benodigde 
€ 3.000,00 is inmiddels € 1.830,00 binnen. er is 
nog 1.170,00 nodig.

Helpt u ons? U kunt gebruik maken van de bijgevoeg-
de acceptgiro of machtigingskaart.
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Accreditatie
ProRroma-scholen Tinca
Al	jaren	geleden	besloten	beide	besturen	van	ProRomi	
Nederland	en	ProRroma	Roemenië	om	te	onderzoeken	
of	 onze	 Christelijke	 ProRroma-scholen	 in	 aanmerking	
zouden	 kunnen	 komen	 voor	 erkenning	 en	 financiering	
door	de	Roemeense	overheid.	Alleen	op	deze	wijze	den-
ken	wij	de	groei	van	deze	scholen	bij	te	kunnen	houden.	
De	ProRroma-scholen	in	Tinca	zijn	voorop	gegaan	in	dit	
proces	en	hebben	inmiddels	al	ruim	vier	jaar	een	tijde-
lijke	erkenning.	Dit	voorjaar	 is	een	aanvraag	ingediend	
bij	 het	Ministerie	 van	Onderwijs	 voor	 een	 permanente	
erkenning	en	financiering	van	de	kleuterschool	en	on-
derbouw	(klas	1	–	4).	Daarnaast	is	een	aanvraag	inge-
diend	voor	een	 tijdelijke	erkenning	van	de	bovenbouw	
(klas	5	–	8).	Wij	wachten	nog	steeds	op	de	uitslag	van	
onze	aanvragen.

100 extra donateurs KSSP

Op	dit	moment	wordt	de	studie	van	ongeveer	100	van	
de	200	 kinderen	op	onze	ProRroma-scholen	maande-
lijks	gesponsord	door	 trouwe	donors.	Vanaf	de	maand	
september	2012	zullen	wij	actief	op	zoek	gaan	om	ook	
de	studies	van	de	overige	100	kinderen	gesponsord	te	
krijgen.	De	enorme	uitbreiding	van	onze	werkzaamhe-
den	noodzaakt	ons	hiertoe.	

Dit	betekent	onder	andere	dat	wij	onze	achterban	ook	
telefonisch	zullen	gaan	benaderen	met	het	verzoek	om	
de	studie	van	een	Roma-kind	op	een	van	onze	scholen	
te	financieren.	De	kosten	hiervan	bedragen	€	25,00	per	
maand.	 Sponsors	 ontvangen	 een	 kennismakingsbrief	
met	 foto	 en	 een	 rapport	 van	 de	 schoolprestaties.	 Het	
ProRroma-onderwijs	 betekent	 voor	 onze	 kinderen	 het	
verschil	 tussen	 dezelfde	 zeer	 zorgelijke	 toekomst	 als	
hun	 ouders	 of	 een	 normale	 toekomst	 zoals	 elke	Roe-
meen.

Opdeling Publiciteit en 
voorlichting
Het	 ProRomi	 Publiciteit	 en	 Voorlichtingsteam	 doet	 in-
middels	veel	meer	dan	alleen	PR	en	voorlichting.	Vooral	
het	 ophalen,	 opslaan	 en	 transporteren	 van	 goederen	
naar	Roemenië	is	een	onderdeel	van	ons	werk	gewor-
den	waar	meerdere	vrijwilligers	erg	veel	werk	in	steken.	
Daarnaast	geven	enkele	van	onze	vrijwilligers	veel	aan-
dacht	aan	het	up-to-date	houden	van	het	Kinder	Studie	
Sponsor	Plan.	
Dat	betekent	dat	wij	u	vragen	op	deze	wijze	contact	met	
ons	op	te	nemen:

Voor algemene informatie over ProRomi:
Sjaak	Monster,	info@proromi.nl
078-6559237

Voor het transport van goederen:
Michel	Branderhorst,	logistiek@proromi.nl	of
m.branderhorst@proromi.nl
06-38325511

Voor het Kinder Studie Sponsor Plan:
Collin	Vliegen,	c.vliegen@proromi.nl

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.

tinca april 2012

Bidt u met ons mee?
op 7 en 8 april 2012 bezocht ik de bouwplaats waar de tweede fase 
van de Prorroma basis-school in tinca moet komen en de plek waar 
Prorroma een Multi Functioneel Centrum wil bouwen in de roma-wijk 
Dallas naast de vuilnisbelt in Cluj. In tinca lag tijdens mijn bezoek al-
leen het fundament, in Cluj was nog niets gerealiseerd.

Nu,	 inmiddels	ongeveer	vijf	maanden	verder	staan	er	 twee	gebouwen.	
Dat	 dit	 zo	 snel	 is	 gegaan	 danken	wij	 aan	 de	Here	God,	 die	 het	werk	
zo	voorspoedig	heeft	doen	verlopen,	aan	de	beide	bouwteams,	die	met	
enorme	inzet	hebben	gewerkt,	en	aan	het	mooie	weer.

Zoals	al	eerder	vermeld	in	de	officiële	uitnodiging	voor	het	bijwonen	van	
deze	plechtigheden	zullen	beide	projecten	nog	meer	mogelijkheden	creë-
ren	voor	op	Roma-kinderen	afgestemd	onderwijs.	Sinds	2000	biedt	

ProRroma	met	veel	succes	onderwijs	in	het	midden	van	Roma-gemeen-
schappen.	Het	ProRroma	concept	 is	uniek	 in	zijn	soort	en	voldoet	aan	
een	grote	behoefte.	Op	de	middenpagina	van	deze	nieuwsbrief	 leest	u	
hoe	de	direct	betrokkenen	de	bouw	van	beide	projecten	beleven.

De	officiële	opening	van	de	beide	gebouwen	staat	gepland	op	maandag	
29	oktober	2012	in	Tinca	en	op	woensdag	31	oktober	2012	in	Cluj-Na-
poca.	Beide	openingsplechtigheden	duren	van	11.00-13.00	uur.	Mocht	u	
hierbij	aanwezig	willen	zijn,	laat	ons	dat	dan	even	weten.	U	kunt	een	mail	
sturen	naar	info@proromi.nl	

Er	is	nog	een	bedrag	van	€	5.515,00	nodig	om	de	bouw	van	de	tweede	
fase	in	Tinca	geheel	gefinancierd	te	hebben	vanuit	donaties.	Helpt	u	ons	
om	op	tijd	het	volledige	bedrag	binnen	te	krijgen	voor	dit	unieke	project?

Nog 5.515,00 euro nodig
voor de bouw in Tinca

Twee gebouwen, twee locaties,
‰‰één visie

Cluj april 2012

Cluj september 2012 tinca september 2012



Direct betrokkenen in 
Tinca over de bouw

Bercenyi Claudia
werkster Prorroma-school (romni)

“De	nieuwbouw	verloopt	heel	mooi,	snel	en	
stil.	Wij	verheugen	ons	voor	onze	kinderen	
op	de	kans	die	zij	krijgen	om	te	leren,	een	
opleiding	te	volgen	en	een	toekomst	op	te	
bouwen;	het	is	een	droom	die	werkelijkheid	
is	 geworden.	 De	Heer	 zegene	 u,	 al	 onze	
sponsors!”

Fechete Ioan 
wijkvertegenwoordiger (rom)

“Deze	nieuwe	school	en	deze	nieuwbouw	
is	een	bijzonder	werk	voor	deze	wijk;	onze	
kinderen	 hebben	 het	 onderwijs	 nodig	 dat	
wij	zelf	niet	gehad	hebben.	Wij	hopen	dat	
de	school	hen	zal	 veranderen	en	dat	hun	
generatie	 aanvaard	 zal	 worden	 in	 de	 sa-
menleving;	dat	zij	werkplekken	zullen	heb-
ben,	dat	niemand	op	hen	neer	zal	kijken	en	
dat	men	hen	als	hun	gelijke	zal	beschou-
wen.	Want	voor	het	aangezicht	van	Chris-
tus	zijn	wij	allemaal	gelijk”.

Bercenyi Cristian
werknemer Prorroma-school (rom)

“De	 bouw	 verloopt	 goed;	 ik	 ben	 hier	 da-
gelijks	 aanwezig,	 naast	 de	 bouwvakkers.	
Deze	school	is	een	grote	zegen	voor	ons	en	
voor	 onze	gezinnen,	want	 anders	 zouden	
onze	kinderen	verstoken	van	onderwijs	zijn	
gebleven.	Dit	gebouw,	waarin	de	kinderen	
ook	de	bovenbouw	kunnen	gaan	volgen,	is	
voor	ons	een	zaak	waar	wij	alleen	op	kon-
den	hopen.	Wij	danken	alle	broeders	voor	
de	steun,	want	onze	kinderen	krijgen	een	
opleiding	die	wij	zelf	niet	hebben	genoten”.

Caba Gavril
president Prorroma

“Het	ProRroma	project	 in	Tinca	heeft	 een	
goede	 impact	 op	 de	 hele	 gemeenschap.	
Dat	 komt	 omdat	 deze	 school	 midden	 in	
de	 Roma-wijk	 ligt,	 alsmede	 door	 de	 on-
derwijsomstandigheden	die	uitmuntend	en	
in	positieve	zin	niet	 te	vergelijken	zijn	met	
de	 staatsscholen.	 De	 leerlingen	 krijgen	
bijzondere	 aandacht	 van	 de	 hele	 staf	 en	
zelf	draag	 ik	zorg	voor	een	goede	bemid-
deling	tussen	de	school	en	de	plaatselijke	
gemeenschap.	Deze	school	biedt	een	oase	
van	 gezegend	 licht	 aan	 allen	 die	 hier	 het	
basisonderwijs	doorlopen”.

Bercenyi Cristina
leerlinge van groep 5 (romni)

“Ik	vind	het	heel	fijn	op	deze	school	te	ko-
men	 leren;	 de	 lerares	 is	 goed	 bezig	 met	
ons.	 Wij	 zijn	 blij	 hier	 op	 deze	 school	 het	
hele	 basisonderwijs	 te	 kunnen	 doorlopen,	
niet	 slechts	 voor	 onszelf,	 maar	 ook	 voor	
onze	broers,	neven	en	buren	uit	de	wijk”.

Gut Marin
aannemer

“De	bouw	verloopt	onder	normale	omstan-
digheden.	 Wij	 hopen	 en	 vertrouwen	 dat	
deze	school	in	dit	nieuwe	gebouw	tot	hulp	
zal	zijn	voor	de	mensen	uit	deze	wijk.	Wij	
bidden	de	Here	dat	het	onderwijs	dat	deze	
kinderen	hier	op	school	krijgen,	 in	de	 toe-
komst	hun	levenswijze	zal	veranderen”.

Iova Marioara
leerkracht groep 5

“De	bouw	verloopt	snel	en	goed.	Deze	ba-
sisschool	is	zeer	welkom	in	deze	wijk,	want	
dan	kunnen	de	kinderen	(uit	de	wijk)	ook	de	
bovenbouw	(klas	5	–	8)	volgen	in	hetzelfde	
gebouw.	Moge	de	Here	alle	mensen	zege-
nen,	 die	 op	 een	 of	 andere	manier	 aan	 de	
bouw	van	deze	school	bijgedragen	hebben”.

Bert Looij
vicepresident Prorroma en 

project manager Cluj-napoca

“In	de	15	jaar	dat	ik	nu	onder	de	Roemeen-
se	Roma	werk	en	 leef	heb	 ik	veel	ellende	
gezien	en	bijna	uitzichtloze	situaties	en	pro-
blemen	waar	 “normale	mensen”	niet	eens	
aan	zouden	denken.	Ik	heb	ook	gezien	dat	
bijna	 alle	 problemen	 terug	 te	 voeren	 zijn	
naar	het	gebrek	aan	onderwijs	en	training.	
Daarom	ben	ik	er	100%	van	overtuigd	dat	
het	 creëren	 van	 aangepast	 onderwijs	 en	
training	 bij	 uitstek	 de	 oplossing	 is	 om	 de	
Roma	uit	hun	isolement	en	armoede	te	ha-
len.	Het	ProRroma-concept	(scholing	in	de	
wijken	waar	de	Roma	leven)	is	daarom	ui-
terst	belangrijk.	Dit	concluderend	geeft	het	
mij	 elke	 dag	weer	 energie	 en	 vreugde	 bij	
het	bouwen	aan	het	Multifunctioneel	Cen-
trum	(MFC)	in	de	wijk	Dallas.	Door	dit	MFC	
zullen	wij	instaat	zijn	om	zowel	de	kinderen	
en	de	ouderen	te	trainen	en	te	onderwijzen.	
Dit	is	een	start	voor	de	oplossing	van	veel	
van	hun	problemen”.

Direct betrokkenen

 in Cluj over de bouw

Stan Dana (romni)
onderwijzeres kleuterschool 

“Ik	geniet	ervan	te	 investeren	 in	de	kinde-
ren	zodat	ze	zullen	veranderen	ten	goede	
en	 een	 invloed	 uit	 zullen	 oefenen	 in	 de	
maatschappij.	Dat	een	verandering	zal	be-
ginnen	in	de	wijk	Dallas	van	Cluj”.

Ciorba alexandru (rom) 
alexandru werkt aan de bouw van het MFC 
en wordt betaald door Proroma. Hij woont 

in Dallas en heeft veel kinderen waarvan er 2 
op de kleuterschool zitten.

	 “Ik	ben	blij	met	het	 feit	dat	ProRoma	ook	
werkgelegenheid	heeft	gegeven	aan	mij	en	
enkele	anderen	uit	het	kamp”. Ciorba Mihai (rom) 

leider van Pata rat 

“Het	is	een	heel	belangrijke	gebeurtenis	in	
Pata	Rat	 dat	 er	 een	Multi	 functioneel	 ge-
bouw	komt.	Dat	de	kleine	kinderen	nu	on-
derwijs	 krijgen	 is	een	grote	zegen	en	ook	
de	 inzet	 van	Bert	 en	Margriet.	 Ik	 geef	 de	
werkers	een	10	en	iedereen	die	zich	inzet”.

Ciprian emilia (romni)

“Het	gebouw	is	erg	mooi	en	geeft	mijn	kind	
de	mogelijkheid	 te	 leren	 en	 daardoor	 iets	
te	bereiken”.

Luczi juliana (romni)

“Het	 wordt	 een	 mooi	 gebouw	 waar	 onze	
kinderen	 graag	 naar	 toe	 zullen	 gaan	 en	
daardoor	veel	beter	zullen	leren”.

Matingo alexandra (romni)

“De	kleuterschool	zal	een	goede	stap	voor	
de	toekomst	van	onze	kinderen	zijn.	Het	is	
bijzonder	dat	er	speciaal	een	kleuterschool	
voor	onze	kinderen	komt!”

Guzman janos
leider van het constructie team

“Zonder	 onderwijs	 is	 het	 onmogelijk	men-
sen	op	een	hogere	 levenstandaard	te	krij-
gen.	Ik	ben	heel	blij	op	Pata	te	werken	en	
aan	dit	MFC.	Speciaal	omdat	ik	mensen	zie	
veranderen.	Het	is	een	investering	op	een	
langere	termijn.	Ik	heb	vroeger	helaas	niet	
alle	 kansen	 gepakt	 die	 ik	 had	wat	 betreft	
het	krijgen	van	onderwijs”.

Hanzi Lacrimioara (romni)

“Geweldig	dat	het	een	groot	gebouw	wordt	
en	zo	dichtbij!”

Muresan eva
vrijwilliger kleuterschool

“Het	gebouw	ziet	er	uit	als	een	tempel.	Het	
is	een	grote	stap	in	de	ontwikkelingen	hier	
in	Pata	Rat”


