
Kleuterschool
Slobozia

Roemenië 

Geef warmte en liefde   
 
Met uw bijdrage maakt u het mogelijk dat de kinderen 
op school brood en een beker melk ontvangen en dat 
er voldoende hout is om de kachel te laten branden. 
Tevens zorgt u ervoor dat de kinderen betere kansen 
hebben op de basisschool. 
Via het Schoolkind Adoptie Plan kunt u een kind 
persoonlijk ondersteunen.

Wilt u meer weten? Vraag aan:

• Info Schoolkind Adoptie Plan.

• Dvd “God will make a way”.

• Werkvakantiefolder Child Relief Reizen.

• Cursus Oriëntatie op Zending.

• Actievoeren.

• Infobulletin Children’s Relief (kwartaalblad).

Machtiging

Ja, steun de kinderen in de kleuterschool in Slobozia in 
Roemenië / projectnummer 21202

O Ik kies voor persoonlijke sponsoring en machtig u 
om maandelijks € 12,50 / € 25,- van onderstaande 
rekening af te schrijven.

O Ik machtig u om maandelijks € ________ van 
onderstaande rekening af te schrijven

O Ik machtig u om eenmalig € ________ van 
onderstaande rekening af te schrijven

Ingangsdatum: ____ - _____ - __________

Rekeningnummer:
        
 

Naam: Dhr/Mw/Fam ______________________________

Adres: __________________________________________

Postcode: _______________________________________

Plaats: __________________________________________

Telefoon: ________________________________________

E-mail: __________________________________________

Stuur mij info: ___________________________________

Datum : _________________________________________

Handtekening :

Zenden in gesloten enveloppe naar:
Stichting Children´s Relief
Postbus 2026 
2930 AA Krimpen aan de Lek

Herroepbaar binnen 56 dagen.

Stichting Children’s Relief
Postbus 2026
2930 AA Krimpen aan de Lek
Telefoon: 0180-521966
info@childrensrelief.nl
www.childrensrelief.nl
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Stichting Children’s Relief is verbonden 
met OostEuropa Zending



Kleuterschool

In september 1998 is een kleuterschool voor kinderen 
uit voornamelijk de zigeunergezinnen geopend. 
De meeste kinderen op deze school hebben een 
ontwikkelingsachterstand. Zij communiceren moeilijk 
en spreken gebrekkig. Als de kinderen op school komen 
moeten ze nog leren spelen. Ze komen daar voor het 
eerst met speelgoed in aanraking.
De kleuterschool is voor de kinderen erg belangrijk. Zij 
leren hier de basisvaardigheden die zij nodig hebben om 
een goede aansluiting te maken op de basisschool. 
De juf besteedt veel aandacht aan hygiëne. Tevens leert 
ze de kinderen zich te uiten in  kringgesprekken en 
drama. 

Dorp

Het dorpje Slobozia ligt in het noordoosten van 
Roemenië. De wegen zijn van leem. Na een regenbui 
veranderen deze in een modderpoel en zijn ze 
onbegaanbaar.
De zigeuners zijn erg arm en hun gezinnen zijn groot. 
De ouders zijn vaak ongeschoold. De Roemeense 
bevolking negeert hen.
De woningen zijn klein, vuil en vochtig. Er is geen 
toilet en geen stromend water. In het dorp staan enkele 
waterputten. De hygiënische omstandigheden zijn zeer 
slecht. 
De zigeuners eten eenzijdig en onvoldoende. Er is niet 
genoeg om alle kindermondjes te voeden.

Honger

De kinderen komen vaak moe en hongerig op school. 
Het gebrek aan voedsel laat zich duidelijk gelden tijdens 
de lessen. De kinderen kunnen zich niet concentreren. 
Het is pijnlijk deze kleine kinderen hongerig te zien. 
Iedere dag krijgen ze daarom brood en een beker melk.

Vrede en rust

De kinderen vinden het fijn om op school te zijn. Het 
is een plaats van vrede en rust, een plaats waar de 
kinderen liefde ontvangen. Op deze plaats kunnen de 
kinderen even hun moeilijke thuissituatie vergeten.
De kinderen ontvangen christelijk onderwijs. Over Gods 
liefde wordt veel verteld en gezongen.


