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negentien, zeventien, dertien en elf jaar. Eric is 
bedrijfsleider in een staalverwerkend bedrijf. Eric 
en Inge zijn vijf en twintig jaar met Bert en Margriet 
Looij bevriend. Toen Bert en Margriet naar Roemenië 
gingen hebben Eric en Inge jarenlang als hun 
thuisfront gefunctioneerd en hebben in die tijd ook 
hun nieuwsbrief verzorgt. In 1994 hebben zij Bert 
en Margriet voor het eerst opgezocht in Roemenië. 
Inmiddels verzorgen zij de laatste anderhalf jaar 
opnieuw hun nieuwsbrief. 

Daarnaast is Eric met een groep mensen uit 
Boornbergum begonnen om te zorgen dat Janos 
Guzman bij Bert in dienst kon komen. Deze 
ondersteuning staat nog in de kinderschoenen maar 
zij gaan ervoor dat zij dit financieel helemaal voor 
elkaar krijgen. De afgelopen twee jaar is Eric weer 
wat vaker bij Bert en Margriet geweest, wat erin heeft 
gerelateerd dat Bert hem heeft gevraagd voor het 
nieuwe bestuur van ProRomi.
Nieuw bestuurslid Louis Holtrust (drie en vijftig 
jaar) is getrouwd met Karen. Zij hebben samen 
drie jongvolwassen kinderen. Louis heeft vier jaar 
gestudeerd aan de Oral Roberts University in Amerika 
en is ondernemer in de ICT-branche. Afgelopen 
achttien jaar heeft hij financiële software verkocht en 
geïmplementeerd.
Via Doina Böhm, die frequent vertaalwerk heeft 
gedaan voor ProRomi, kwam Louis een paar jaar 
geleden vanuit eigen interesse meer in aanraking met 
ProRomi. Inmiddels is hij zesmaal naar Roemenië 

geweest, waar hij ook Bert & Margriet Looij heeft leren 
kennen. Een dochter van Louis gaat zich inzetten voor 
de website en verdere Pr en marketing van ProRomi. 
Hierbij komt haar designopleiding en web-ontwikkel 
training erg goed van pas.

Contact (adres, mailadres, telefoon)

Met het vertrek van Sjaak Monster als directeur van 
ProRomi wordt bestuurslid Louis Holtrust de nieuwe 
contactpersoon van de stichting. 

Postadres : Stichting ProRomi Nederland
  De heer L. Holtrust
  Laarweg 30
  6721 DE Bennekom. 
Telefoon : 0318-640933 / 06-51192814
Mailadres :  info@proromi.nl 
Website : www.proromi.nl / www.prorroma.org 

Bankgegevens
De bankgegevens van de stichting blijven dezelfde.
Stichting ProRomi Nederland
NL17 ABNA 0443 9257 98

SJAAK MONSTER 
Directeur Stichting 
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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 be-
lastbaar inkomen. Het ANBI nummer 

van ProRomi Nederland is 17551.

U kunt ons helpen!
Wellicht bent u niet zelf in staat om eten uit te komen 
delen of een huisje te bouwen op één van onze Pro-
Rroma-projecten. 

Toch kunt u ons enorm helpen door uw bijdrage te 
geven aan de studie van een kind op een van de 
ProRroma-scholen (€ 25,00 per maand).
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Historische ontwikkelingen
Stichting ProRomi Nederland wordt op 15 
juli 1997 opgericht in Dordrecht. De Stichting 
heeft als doel om praktische en geestelijke 
hulp te verlenen aan de meest noodlijdende 
onder de Roma-zigeuners in Roemenië. 
Aanvankelijk draagt de Stichting de naam 
“Vrienden van Hetea”. Deze naam wordt 
in 2003 gewijzigd in ProRomi Nederland. 
 
Stichting ProRomi Nederland en ProRroma 
Roemenië zetten zich in voor Roma-zigeuners 
in Roemenië die lijden onder ondervoeding, 
uiterst slechte behuizing, gebrek aan goede 
scholing, analfabetisme en discriminatie. 
ProRomi en ProRroma werken vanuit een 
Christelijke achtergrond.
 
Beide stichtingen verlenen hulp voor de bouw, 
opzet en financiering van Roma-scholen 
en medische voorzieningen en voeren 
bouw- en renovatieprojecten uit in Roma-
gemeenschappen waarin grote armoede 
heerst. Ook helpen zij bij de aankoop en opzet 
van Multifunctionele Centra voor educatie, 
gezondheidszorg en godsdienstige activiteiten 
van de Roma. Tenslotte bieden zij naschoolse 
opvang en alfabetiseringscursussen voor 
volwassen Roma.

• Op 15 september 2000 starten de eerste 
twee ProRroma-kleuterscholen. Eén in de 
Roma-wijk in Tinca (Provincie Bihor) en 
één in het Roma-dorp Hetea (Provincie 
Covasna).

• Op 19 maart 2003 wordt op initiatief 
van de Stichting ProRomi Nederland de 
Fundatia (Stichting) ProRroma opgericht 
in Roemenië. Fundatia ProRroma is 

de werkgever van onze werknemers 
in Roemenië. Stichting ProRomi is de 
steunstichting van de Fundatia ProRroma.

• Op 31 augustus 2007 ontvangt de 
Fundatia ProRroma een voorlopige 
erkenning van het Ministerie van 
Opvoeding, Onderzoek en Jeugdzaken 
voor haar Christelijke privéschool in de 
Roma-wijk in Tinca. 

• Op 15 september 2010 wordt de 
ProRroma-basisschool in Tinca officieel 
geopend. Op dezelfde datum wordt 
het tienjarig bestaan gevierd van de 
ProRroma-scholen in Tinca en Hetea.

• Op 24 oktober 2012 worden zowel de 
ProRroma-kleuterschool en basisschool in 
Tinca volledig erkend door de Roemeense 
overheid. 

• Op 29 oktober 2012 vindt de feestelijke 
openingsplechtigheid plaats van de twee-
de fase van de ProRroma-basisschool in 
Tinca. 

• Op 30 oktober 2012 wordt in de Roma-wijk 
Dallas in Cluj-Napoca het Multifunctionele 
Centrum geopend. 

• Per 15 september 2014 functioneren de 
ProRroma-scholen in Tinca in partnership 
met de stichting People2People uit 
Oradea. 
People2People is verantwoordelijk 
voor het onderwijsprogramma en de 
leerkrachten en ProRroma voor het 
beheer en onderhoud van de gebouwen 
en de grond.

Met vriendelijke groet,
Sjaak Monster

Ontvang ook onze digitale nieuwsbrief!

Vervolg: veranderingen binnen het bestuur



Wij willen ons graag even officieel aan u voorstellen. Wij zijn Bert 
en Margriet Looij. Wij zijn in 1988 op de Bijbelschool van Jong en 
Vrij getrouwd en hebben daar een aantal jaren als staf gewerkt. 
Vervolgens zijn wij naar Heerlen vertrokken waar wij als actieve 
leden van een kleine gemeente onder andere werkten met daklozen 
en verslaafden. In die tijd in Heerlen begon ons verlangen te groeien 
om naar het buitenland te gaan. Uiteindelijk hebben wij deze 
stap gemaakt in oktober 1992. Wij zijn toen door stichting Dorcas 
uitgezonden naar de stad Cluj-Napoca in Roemenië. 

Tijdens de periode die wij voor en met Dorcas werkten hebben we een 
aantal Roemenen kunnen trainen die uiteindelijk het project waarin 
wij werkten konden voortzetten zonder onze inbreng. Wij waren 
echter nog niet klaar in Roemenië en zochten hoe verder te gaan. 
Samen met enkele andere mensen van verschillende nationaliteiten 
hebben wij toen in een Roemeense organisatie gewerkt. Dit was 
ook de periode waarin wij voor het eerst de Roma-gemeenschap op 
Pata-Rat ontdekten. Het werk groeide en ook wij groeiden in onze 
visie, wat maakte dat deze op een gegeven moment niet meer paste 
binnen de organisatie waar wij mee werkten. Wij kwamen toen in 
contact met Sjaak Monster, directeur van ProRomi en president van 
ProRroma, en hebben gekozen om met deze organisatie verder te 
gaan. 

Inmiddels werken wij nu al vele jaren binnen ProRroma en hebben in 
al de huidige projecten mogen investeren. Onze prioriteit is en blijft 
echter het zigeunerdorp Pata-Rat. Toen wij deze plek voor het eerst 
zagen waren wij echt geschokt. Mensen zonder dak boven hun hoofd 
die slechts onder een stukje zeil sliepen. Of, als ze geluk hadden 
konden ze een ‘huisje’ bouwen van karton en oude kleden. 
Wij waren verbaasd dat er geen hulp werd geboden aan deze 
groep mensen en hadden de indruk   dat God ons vroeg hier onze 
verantwoording op te pakken. Wij hebben dit gedaan en zijn gaan 
helpen waar wij maar konden. Er is in de bijna twintig jaar dat wij 
daar nu werken ontzettend veel veranderd. Wij zijn nog niet klaar met 
het uitwerken van alle problemen en gaan dus ook met volle kracht 
verder om deze groep mensen te helpen hun situatie te verbeteren.

De veranderingen binnen de organisatie ProRroma/ProRomi hebben 
geen invloed op onze visie voor deze bevolkingsgroep. Wij hopen dat 
iedereen die het werk van ProRroma en ProRomi op welke manier 
dan ook al jaren steunt hier mee willen doorgaan en ons willen blijven 
helpen om de Roma van Cluj te helpen. 
Wij willen u hartelijk bedankt voor al de jaren dat u dit al hebt gedaan.

Bert en Margriet Looij

Ook binnen het bestuur van ProRomi en de directe aansturing gaat het 
nodige veranderen. Het bestuur wordt in eerste instantie uitgebreid met 
twee nieuwe bestuursleden. Na een inwerkperiode zullen twee van de 
drie bestaande bestuursleden terugtreden uit het bestuur. Sjaak Monster, 
die sinds de oprichting van de stichting in 1997 directeur en het gezicht 
van de stichting naar buiten is geweest, zal per eind juni 2016 zijn taken 

neerleggen. Hiermee verandert ook het contactadres van ProRomi. Meer 
hierover in deze nieuwsbrief.

Nieuw bestuurslid Eric Voogt (negenenveertig) is twee en twintig jaar 
getrouwd met Inge. Samen hebben zij vier kinderen in de leeftijd van 

Veranderingen binnen het bestuur en 
de directe aansturing van ProRomi

Van links naar rechts: Jan Klomp, Jeanet Hertsenberg, Jan Willem Hogeweg, Louis Holtrust, Eric Voogt

Vervolg op achterzijde, pagina 4

Wat verandert er
Afgelopen jaren is er veel veranderd in het werk van ProRomi 
Nederland en ProRroma Roemenië. Vanwege teruglopende 
maandelijkse inkomsten waren wij genoodzaakt om kosten te 
verminderen waardoor wij stopten met de uitgave van onze 
periodieke gedrukte nieuwsbrief. Daarnaast werden onze 
projecten in Cluj-Napoca, Hetea en Tinca gekort in de maandelijkse 
ondersteuning.

Naast de keuzes die beide besturen moesten maken om kosten terug te 
dringen realiseren wij ons dat de tijd is gekomen om onze projecten over 
te dragen aan betrouwbare Roemeense organisaties. Anders gezegd; 
de verantwoording voor de projecten moet in Roemenië komen te 
liggen. Vanuit Nederland hebben wij gedurende vele jaren een bijdrage 
kunnen leveren aan de totstandkoming van de ProRroma-scholen en 
de projecten in de drie locaties in Roemenië, maar vanuit een gezond 
ontwikkelingsperspectief bezien zullen de projecten op termijn alleen 
levensvatbaar blijken te zijn als in Roemenië zelf partijen opstaan die de 
zorg voor deze projecten over gaan nemen.

Voor de ProRroma-scholen in Tinca werken wij inmiddels al enkele jaren 
samen met People2People uit Oradea, een organisatie met eenzelfde 
Christelijke identiteit en doelstelling als de onze. Sinds 2014 dragen 
zij de zorg voor het schoolprogramma en de leerkrachten, inclusief de 
financiering. Zij hebben er blijk van gegeven dit op uitstekende wijze te 
doen. Als besturen van beide stichtingen hebben wij er dan ook voor 
gekozen om de gebouwen en inventaris in de ProRroma-kleuterschool 
en basisschool in Tinca zonder kosten aan People2People over te 
dragen. Dit zal mogelijkerwijs al in het voorjaar van 2016 gebeuren.

Het project in Hetea wordt nog steeds voortgezet onder 
verantwoordelijkheid van ProRroma. Het Ministerie van Onderwijs en 
NGO OviRom betalen beiden een leerkracht. Het gemeentehuis in Araci 
betaalt de elektriciteit en de kosten van brandhout en een Roemeense 
Christen die al jaren actief is in Hetea begeleid het beheerdersechtpaar 
bij de school en draagt zorg voor hun salaris.

Het project van Bert en Margriet Looij op Pata-Rat in Cluj-Napoca 
blijft functioneren onder ProRroma Roemenië. Het betreft een goed 
lopend project, met veel potentie en groeikansen. De steunstichting 
ProRomi Nederland gaat over in handen van een nieuw bestuur dat 
zich vervolgens alleen zal richten op ondersteuning van het werk van 
ProRroma in Cluj-Napoca. 

Onze maandelijkse sponsors van het Kinder Studie Sponsor Plan en 
onze vaste algemene sponsors hebben in januari 2016 een brief en/
of mail ontvangen met bovengenoemde inhoud, met daarbij de vraag 
om het werk van ProRomi/ProRroma te blijven ondersteunen, of aan te 
geven dat de sponsoring wordt beëindigd. Onze maandelijkse sponsors 
van het ProRomi Kinder Studie Sponsor Plan hebben wij te kennen 
gegeven dat ervoor gekozen is om het Kinder Studie Sponsor Plan in 
zoverre te wijzigen dat een sponsor niet langer de studie van één (of 
meerdere) specifiek(e) kind(eren) ondersteunt, maar het volledige werk 
van het ProRroma-kleuter en naschoolse onderwijs op Pata-Rat. Op de 
incasso zal nu staan: “Scholen Pata-Rat Roemenië”, in plaats van KSSP. 
ProRomi en ProRroma blijven zich onverminderd inzetten voor goed 
Christelijk onderwijs voor Roma-kinderen. Het doet ons goed dat vrijwel 
alle vaste sponsors besloten hebben hiermee door te gaan.

Voorstellen Bert en Margriet Looij


