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Algemeen 

Als u deze nieuws brief leest zijn de vakanties in Nederland al voorbij. We mogen terug kijken op 
een goed (school)jaar. Veel werk is en wordt er verzet door Henk, Bram, Jorine en Marleen met 
de geweldige hulp en inzet van het  personeel uit het land zelf. 
In deze nieuwsbrief leest u over hun werk voor de kleuterschool, Meditas, de meiden- en de 
jongensclubs, moeder– babyprogramma en nog veel meer.  
Voor de vakantie is er weer een groep van de GSR uit Rotterdam geweest.  Zij hebben een 
aanvullend (les)programma verzorgd. Het hoogtepunt was wel de voetbalwedstrijd tegen de 
plaatselijke jeugd.  Eind juli was er ook weer een groep jeugd uit Veenendaal. Zij organiseren elk 
jaar allerlei activiteiten voor alle kinderen in Tarnaveni.  
 
U leest er meer over in deze nieuwsbrief.  
 

Kleuterschool 
door Henk Zijl 

 

Met mijn benen op de tafel zit of beter gezegd 
hang ik op de bank. Het was een warme dag en 
dat is zachtjes uitgedrukt. Heerlijk zo’n 
schoolreisje met dat kleine grut, dat ondanks 
de hitte van geen stoppen weet. Heerlijk 
ravotten in de prachtige speeltuin die de 
gemeente van Targu Mures heeft aangelegd 
naast de plaatselijke dierentuin, die ook door 
onze welpen werd bezocht. Er stond hun daar 
een verrassing te wachten; de olifanten 
hadden hun intrede gedaan! Ja,  en nu is het 
wachten op de giraffes. Tjonge wat is het jaar 
omgevlogen. Voor mij natuurlijk helemaal, 

omdat ik in de herfst van 2012 er twee 
maand tussenuit ben geweest. Even 
bezinnen.  
Terug naar de Basis zullen we maar zeggen. 
Over basis gesproken, ik denk dat dát een van 
de belangrijkste doelen van de kleuterschool 
is; het is de basis van een verdergaande relatie 
met het kind. Het is opmerkelijk hoe vaak ik, 
en ik niet alleen, van kinderen te horen krijg 
hoe graag ze weer terug zouden willen naar de 
kleuterschool. 
 

Regelmatig vragen oudere kinderen mij of ze 
weer eens langs mogen komen.  
Het is waar, ga de kleuterschool in en je ziet 
blijde kinderen! Het is voor hun een 
ontsnappen aan een chaotische wereld waar 
ze dagelijks leven. Hun eigen wereldje. Hier 
kunnen ze lekker aan tafel eten, naar een 
normaal toilet, hun handen wassen met zeep, 
spelen met speelgoed, genieten van aandacht. 
Loop door hun straat op een door-de-weekse-
avond; knallende muziek, gejoel, geschreeuw, 
getimmer. Wij zouden er tureluurs van 
worden. Logisch dat kinderen regelmatig 
vermoeid naar de kleuterschool komen.  
Ja, de kleuterschool brengt rust en wat 
structuur in hun zo chaotisch leventje. 
 
Het tweede jaar met Adriana, de 
schoondochter van Domnica, als juf voor de 
jongste kinderen. Wat een positieve en 
geduldige jonge vrouw. Iemand die echt van 
deze kinderen houdt en hun graag bemoedigd. 
De moeders zijn ook dol op haar. Domnica is, 
laten we maar zeggen, een oude rot in het vak. 
Zij beheerst het vak en ondanks haar leeftijd 
nog steeds in staat om met de kinderen te 
spelen, hoewel dat wat inspanning kost. 

  

Onze wensen: 
 
- het opnieuw kunnen aannemen van Dorel voor het schooljaar 2013-2014 
- nieuwe keuken met dubbele wasbak, gasstel , oven en koelkast 
- sanitaire wanden en deurtjes voor in de toiletruimtes 
 



 

 
Sergiu bevestigd het 

snoer aan de fitting 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meditas (studieprogramma) 
door Henk Zijl 

 

Bijna 50 kinderen draaien hierin mee. Er 
mochten weer mooie persoonlijke resultaten 
behaald worden. Meest opmerkelijke is 
Alexandru, een jongen van 14 jaar, die aan het 
begin van het schooljaar slechts twee letters 
kende en nu eerste nivo boekjes leest! Een 
hele prestatie, maar hij was dan ook 
gemotiveerd.  
Een mooi voorbeeld hoe onze programma’s 
(die van de Carefoundation (CF)en van 
Laleaua) elkaar versterken. Alexandru kwam 
naar de Mariniersclub van CF en werd 
gemotiveerd om verder met school te gaan. Zo 
kwam hij ook in ons programma terecht en zie 
hier het resultaat! 
Vorig jaar zijn er drie meiden doorgestroomd 
naar het lyceum en die blijken behoorlijk te 
kunnen meekomen. Zij worden na schooltijd 
opgevangen bij het Lyceumprogramma, waar 
zij de nodige ondersteuning krijgen. 
Dit jaar gaat ook Madalina naar het lyceum. Zij 
mocht school afsluiten met een prachtig 
gemiddeld cijfer van 8,6.  

Het examen legde zij af met een 7 en een 8.   
Met een aantal jongens zijn we een praktisch 
programma begonnen; wat houtbewerking, 
bijbrengen van electriciteits beginselen etc. 
Sinds kort ook een moestuin, waar nu de 
augurken welig groeien en de tomaten rood 
beginnen te worden. 
De jongens zien elke keer weer uit naar deze 
les! 
 
Het laatste halfjaar hebben we Dorel aan een 
baan kunnen helpen. Hij kwam als vrijwilliger 
binnen en viel meteen op door zijn positieve 
inzet en invloed op de kinderen. Hij is een 
enthousiaste gelovige die weet handen en 
voeten aan zijn geloof te geven. Omdat hij 
geen werk had, en steeds moest bijklussen, 
moest hij vaak verstek laten gaan.  God heeft 
ons gezegend met de mogelijkheid hem een 
tijdelijke baan te geven, die het hem mogelijk 
maakte dagelijks zijn steentje bij te dragen. 
Wij hopen en bidden dat ook in het komend 
schooljaar hij een aanstelling bij ons kan 
krijgen.  

 
 
 

 

  

Taalmethode 

door Jorine Steen 

De reken – en taalmethodes van het 

onderwijsprogramma hebben we zelf 

ontwikkeld. Dit bleek nodig omdat de 

Roemeense werkboeken te moeilijk zijn voor 

‘onze kinderen’. Er worden weinig 

oefenmogelijkheden geboden, en er staan 

veel verschillende opdrachten op één pagina. 

Wij zien dat onze kinderen wel zelfstandig 

kunnen werken, wanneer ze maar overzicht 

hebben en de opdrachten meerdere keren 

terugkomen. Bram is ooit begonnen met voor 

rekenen eigen werkbladen te maken. Ik was in 

eerste instantie niet van plan om voor taal 

ook een methode te gaan maken. De 

taallessen werden door Roemenen gegeven. 

Toch zag ik dat met name de kinderen die niet 

goed konden leren, eigenlijk niet vooruit 

gingen op het gebied van lezen en schrijven.  

Ik heb toen voorgesteld aan mijn Roemeense 

collega’s om een keer een makkelijkere les uit 

te werken in werkbladen en les ideeën, en dat 

zij dit uit zouden proberen. Eén van die 

collega’s is vervolgens zelf meer werkbladen 

gaan maken. Ook ik ging door met 

werkbladen maken. Dit leverde uiteindelijk 

twee jaar geleden vier werkboekjes op. De 

kinderen hebben hier de afgelopen jaren in 

gewerkt. In de tussentijd begonnen we met 

het verbeteren van deze ‘methode’, omdat de 

algemene lijn wat ontbrak in deze boekjes. De 

plaatjes zijn nu door één iemand getekend en 

de opdrachten zijn heel bewust op niveau 

uitgedacht. Afgelopen week hebben we dit 

allemaal in een speciaal programma opnieuw 

ingevoerd, waardoor het een mooi geheel is 

geworden.  
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Meidenclubs 
door Marleen Bronsma 

 

Ik wil deze keer graag de meidenclubs onder 

uw aandacht brengen. We hebben dit seizoen 

twee meidenclubs gedraaid; één binnen het 

Meditas programma voor onze oudste meisjes 

en één op donderdagavond voor de meisjes 

die vorig jaar naar de middelbare school 

gegaan zijn en nog een aantal van hun leeftijd-

genoten. Deze laatste activiteit voeren we uit 

in samenwerking met ´Care Foundation´. 

Ons hoofddoel is om informatie over te 

brengen over de ontwikkeling van meisje tot 

vrouw en over relaties.  

Er is veel onwetendheid in de gemeenschap 

waar deze meisjes deel van uitmaken. 

Bijvoorbeeld over de vrouwelijke cyclus. En 

omdat er gebrek aan kennis is, maken mensen 

elkaar bang met allerlei enge verhalen, die grif 

geloofd worden. Er is ook weinig besef van wat 

er bij een relatie komt kijken. Vaak beginnen 

ze er al heel jong aan, soms al op 13 of 14 

jarige leeftijd. In hun cultuur kennen ze 

nauwelijks het idee van bouwen aan een 

relatie. Een huwelijk moet eigenlijk wel binnen 

enkele maanden al plaatsvinden. En daarna is 

maar één ding belangrijk: kinderen. Dan komt 

er van een schoolopleiding natuurlijk weinig 

meer terecht. En vervolgens blijkt dat het 

huwelijk ook al niet zo veel voorstelt.  

 

Iedereen gaat er van uit dat de man na verloop 

van tijd er allerlei ‘vriendinnetjes’ op na zal 

houden, of hij verdwijnt helemaal van het 

toneel. Kinderen vaderloos, geen inkomsten. 

De cirkel van armoede blijft in stand. We willen 

de meiden op onze clubs bewust maken van 

hun manier van denken en laten zien dat er 

ook andere keuzes te maken zijn. We zouden 

graag zien, dat ze meer bewust keuzes gaan 

maken. Keuzes die kunnen leiden tot een 

betere toekomst voor de volgende generatie. 

Moeilijk is dat wel. Dit jaar kozen twee van 

‘onze’ meiden er toch voor om weg te lopen 

met hun vriendje. En in hun cultuur betekent 

dat dat ze getrouwd zijn. De meisjes dachten 

op die manier te kunnen ontsnappen aan een 

akelige thuissituatie. Maar ze overzien niet 

waar ze daarna in terecht komen en dat de 

kans groot is dat het hen niet gaat lukken om 

op deze manier hun school af te maken, ook al 

zijn ze wel weer teruggekomen.  

In beide verhalen zijn de vriendjes lief en 

aardig, maar hebben school al lang opgegeven 

en ze hebben geen enkel toekomstperspectief. 

Dus, zult u zeggen, is er ook een jongensclub 

nodig! En ja, die is er ook. Maar daar kan ik u 

weinig over vertellen. Henk weet daar meer 

van. Duidelijk is, dat het lange-termijn-werk is. 

Maar duidelijk is ook, dat het nodig is. Dus we 

houden vol.  

 
 
Jongensclub 
door Henk Zijl 
 
Er is al iets gezegd over de meidenclub. Er is ook een jongensclub, maar dit is een echte 
Bijbelstudie club. Geweldig om te doen en mee te mogen maken. Ze weten eigenlijk heel 
weinig, maar staan er helemaal open voor. In de praktijk is het nog altijd moeilijk voor hun om 
er handen en voeten aan te geven, maar de bewustwording wordt erdoor gekweekt.  
Jorine, Linda en Marleen vragen ons, Jorrit, Marin en ik, om te beginnen met aandacht te 
besteden aan relaties. En dat willen wij ook, maar soms laat het zich moeilijk combineren. 
Er moet aandacht aan besteed worden, omdat weinig jongens een juist beeld hebben van een 
gezonde relatie. Een goede relatie vindt zijn oorsprong in de Bijbel, die ons aangeeft wat de rol 
van de man en van de vrouw is. Het komend jaar willen we voor dit onderwerp ruimte 
inplannen. 
 
Afgelopen lente heeft Robert zich laten dopen, wat veel indruk heeft achtergelaten.  

Voor het komend seizoen hebben zich al nieuwe jongens aangemeld om mee te draaien in de 

jongensclub. 



 

Moeder-baby programma 
door Jorine Steen 

In het stukje over de meidenclubs wordt 

beschreven dat binnen de zigeunerstraat 

(huwelijks-)relaties vaak al vroeg beginnen. 

Dit heeft tot gevolg dat er veel tienermoeders 

zijn. Het is een hele klus om in armoede een 

baby te hebben. De afgelopen jaren heb ik 

veel van die jonge moeders gesproken, en 

ben ik ook regelmatig geconfronteerd met 

manieren van denken in de zigeunerstraat die 

invloed hebben op hoe de moeders met hun 

baby’s omgaan. Bijvoorbeeld: ‘Een baby kan 

nog niet horen, dus ik hoef er ook niet tegen 

te praten.’ Al lange tijd leeft er bij Linda 

(collega van CareFoundation) en mij het 

verlangen om moeders zich ervan bewust te 

maken van hoe ze de ontwikkeling van hun 

baby’s kunnen bevorderen. We willen naast 

deze moeders staan en hen helpen als ze in 

de opvoeding tegen dingen aanlopen. De 

kinderen die bij onze kleuterschool komen, 

hebben vaak al een behoorlijke achterstand in 

hun ontwikkeling. De eerste paar jaar van een 

leven zijn ontzettend belangrijk voor de 

ontwikkeling, op het gebied van taal, maar 

ook sociaal-emotioneel. 

Er was in de zigeunerstraat een ‘babyboom’. 

Er zijn sinds november 11 baby’s geboren. We 

hebben besloten ons eerst op deze moeders 

en baby’s te richten. Vanaf maart konden elke 

donderdagochtend de moeders hun baby in 

bad doen, hielden we een kort praatje over 

een onderdeel van de ontwikkeling van het 

kind, oefenden we samen iets (bijvoorbeeld 

een liedje zingen voor je baby) en keken we 

aan de hand van een ontwikkelingslijst met de 

moeders naar wat hun baby’s nu al kunnen en 

wat de volgende stap is in hun ontwikkeling. 

Dit doen we vooral om de moeders bewust te 

maken van de ontwikkeling van hun kind en 

mogelijk daarin tips te geven. Er lag een 

speelkleed op de vloer met wat speelgoed. Er 

kwamen zo’n 8 moeders op af. De moeders 

genoten ervan hun baby te zien reageren op 

een liedje of ontspannen tijdens het 

badderen. Manuela, een meisje dat vroeger 

bij het onderwijsprogramma kwam maar nu 

te oud is voor school, hielp ons bij de peuters 

(de oudere broers/zussen van de baby’s die 

ook mogen komen).  

We hebben nu voor de zomer de laatste keer 

het programma gehad, maar zijn van plan hier 

in september mee verder te gaan.  

 

Nieuwe Laleaua shirts 
door Bram van Houwelingen 

Aan het einde van het schooljaar komen er altijd weer groepen uit Nederland. Ook dit jaar kwam 

er weer een schoolklas van het GSR uit Rotterdam. Naast dat zij voor de oudere kinderen van het 

studieprogramma de excursie verzorgde, hebben zij ook tegen de jongens van het studieprogram-

ma gevoetbald. Na een jaar hard trainen stonden de jongens klaar om de confrontatie tegen de 

Nederlanders aan te gaan. Dit jaar was het voor onze jongens erg speciaal, want voor het eerst 

speelden de jongens in spiksplinternieuwe laleaua shirts. Deze zijn gesponsord door de GSR. Met 

de shirts hadden de jongens een groter eenheidsgevoel en mochten ze natuurlijk als ’Laleaua’ 

niet verliezen. Daardoor was het echt een wedstrijd tussen Nederland en Roemenië. Door het 

fanatisme, wat rijkelijk afstraalde van de beide teams,  had ik het als scheidsrechter aardig druk. 

Maar het plezier was er niet minder om. 

Omdat we aardig wat jongens hadden, hebben we twee teams van Nederland gemaakt en twee 

van Roemenië. Zo kon er lekker gevoetbald worden en ook even rust genomen worden om wat te 

drinken, want warm was het die dag zeker. Uiteindelijk hebben we vier kleine wedstrijden 

gespeeld en hebben onze jongens twee keer gewonnen, één  keer gelijk gespeeld en één keer 

verloren. Die laatste verloren wedstrijd moest wel even weggeslikt worden en moesten de 

jongens leren omgaan met wat  verliezen is. Gelukkig hadden ze één troost. Alle wedstrijden bij 

elkaar opgeteld hebben onze jongens de Nederlanders verslagen. De laleaua shirts hopen we in 

de toekomst nog vaker te gebruik. 
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team Veenendaal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

112 kids schitteren op 
Târnăveense hoofdstraat 
door Ruben de Wit (Veenendaal) 
 

Onder begeleiding van 11 Veenendaalse 
jongeren hebben 112 Roma kids uit de Bozias 
wijk van Tarnaveni twee dansen opgevoerd, 
midden in het centrum van Târnăveni! Dit alles 
gebeurde onder het toeziend oog van een 
breed publiek waaronder de burgemeester! 
Nooit eerder waren de zigeunerkinderen van 
Laleaua zo'n stralend middelpunt van de stad 
als op 23 juli jl. Hoe dit alles heeft kunnen 
plaatsvinden? De burgemeester speelt niet de 
minste rol in dit stuk dat enkel en alleen door 
onze grote regisseur God in de hemel bedacht 
kan zijn. 
 
Het is het weekend voor de outreach en de 
Veenendaalse jongeren zijn druk in overleg 
met Henk, Bram, Marleen, Jorine en de andere 
tolken. Grote vraag is waar de outreach, een 
grote evangelisatie activiteit met de 
zigeunerkinderen, die jaarlijks door de 
Veenendaalse jongeren wordt georganiseerd, 
zal moeten plaatsvinden. De lokale 
supermarkt, die de dans- en drama-uitvoering 
normaal altijd toestaat op haar parkeerplaats, 
heeft dit keer 'nee' gezegd om onbekende 
redenen. Een lang voorbereide activiteit lijkt in 
het water te vallen, of ten minste op een veel 
minder mooie plaats moeten gaan 
plaatsvinden. Totdat iemand het idee opwerpt 
om de burgemeester om hulp te vragen. Wie 
weet waar hij toestemming voor kan geven? 
Groot dromen mag best! Nee hebben we, ja 
kunnen we krijgen. 
 
Zo gezegd zo gedaan. Willemijn, afgevaardigde 
van de Veenendaalse groep jongeren, gaat in 
bescheiden verwachting samen met Henk op 
bezoek bij de burgemeester. Het is inmiddels 
maandag. Een dag voor de outreach. Na enkele 
doorverwijzingen belanden Willemijn en Henk 
voor het eikenhouten bureau van de jonge 
burgemeester, die na uitleg van de plan-
nen onmiddellijk vraagt wat hun gewenste 
plek in de stad precies is.  

Willemijn wordt overvallen door de spontane 
vraag van de burgemeester en aarzelt, maar 
beslist een brutaal verzoek te doen aan de 
burgemeester: "wij willen graag dansen met 
de zigeuner-kinderen in de hoofdstraat van 
Tarnaveni!" 
 

 
 
En zo is het gebeurd. Op dinsdagmiddag vindt 
het hoogtepunt van programma van de 
Veenendalers plaats in hartje Târnăveni. 
Dansende zigeunerkinderen en toneelspelende 
Veenendalers. Alles met als doel om Jezus 
groot te maken! Er worden papieren kroontjes 
uitgedeeld met snoepjes eraan met de 
boodschap: "Is Jezus ook jouw held?" Mensen 
reageren positief en enthousiast op wat ze zien 
en horen. De outreach is een groot succes! 
Ook de burgemeester is enthousiast. Volgend 
jaar mogen we vast wéér op deze locatie 
dansen met de kids uit de straat. Dank aan de 
Here God, die onze voorzichtige wens heeft 
gehoord en deze driedubbel heeft verhoord!! 
 
Wij, Thomas, Martine, Johan, Geert, Margreet, 
Johan, Rik, Nicole, Erik, Willemijn en Ruben zijn 
heel blij dat wij als Veenendaalse Laleaua 
groep deze zomer aan de slag mochten zijn 
onder de zigeunerkinderen van Târnăveni. We 
hebben mogen ervaren dat God ons leidt. We 
hebben een succesvol, zegenrijk en leuk 
programma mogen organiseren voor de 150 
kinderen uit de straat. Met sport, dans, drama 
en knutselen, snoepjes en drinken. En een 
heuse clownsact, spelletjes en een kado'tje 
voor ieder kind tijdens het afscheidsfeest. 
Dank aan iedereen van de stichting voor de 
gastvrijheid, het tolken en verdere hulp en 
begeleiding. 

 

 

Financiën 

De stichting Laleaua heeft geen vaste inkomsten en is volledig afhankelijk van uw 

giften, sponsoren, en collectes. Steun het werk in Roemenië en wordt donateur!    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meer weten ? 
Kijk op onze website  
www.laleaua.nl 

Herfstfair 
aankondiging actie 
 
In de herfst organiseert Laleaua een herfstfair. Deze vindt plaats in de kerk ‘De Kandelaar’ aan de 
Amerikalaan. Er zal van alles te doen, te zien en te kopen zijn. 
De opbrengst komt geheel ten goede aan het werk onder de Roma’s in Tarnaveni. 
Meer informatie ontvangt u binnenkort in uw postvakje en is te lezen in de Schakel en op onze 
website.  
 
  
 

Tot Slot 
door Henk Zijl 
 
Iedereen bedankt voor jullie inzet in gebeden, in tijd, met materiaal en door financiële 
ondersteuning. Dat de Heere jullie mag zegenen! 
Laten we nooit vergeten dat we geven van wat God ons eerst gegeven heeft. Hij voorziet! Juist als 
de wereld in crisis is hebben wij niks te vrezen. God kent geen economische principes, Hij houdt 
zich aan zijn Woord. Hij is trouw! Het is een voorrecht om voor zo’n God te mogen werken.  Ik 
dank Hem voor de mensen die Hij de afgelopen jaren op mijn pad heeft gebracht. Meer dan ik 
ooit had durven hopen. We hebben een fantastisch team, die veel van Hem verwacht.  
Mijn dank gaat uit naar de stichtingsleden in Stadskanaal en Veenendaal, die dit werk met Gods 
hulp mogelijk maken. Op dit moment (vakantie) zijn wij ons weer aan het voorbereiden op een  
nieuw schooljaar. Ga met ons mee, met de kids, blijf hun en ons steunen en blijf daarbij 
vertrouwen dat Hij, onze God, voorziet in de dingen die wij nodig hebben! 
 

Wees gezegend en wees tot een zegen
 

 
Ja, ik word donateur 

 
Ik wil het werk van de Stichting Laleaua steunen en daarom meld ik mij aan als donateur: 
 
Naam:………………………………………………………………………….  
 
Adres:………………………………………………………………………...  
 
Postcode/Woonplaats:……………………………………………………..  
 

 Ik betaal € …………….per maand / kwartaal / jaar *  via automatische overschrijving 
op rekeningnummer 3807.05.729 t.n.v. Stichting Laleaua te Stadskanaal. 

 Ik machtig hiermee Stichting Laleaua om automatisch  € ……………. 
per maand / kwartaal / jaar * van mijn bankrekening ……………………..  
af te schrijven  

 
* doorhalen wat niet van toepassing is  

 
 
Datum: ……………………… 
 
Handtekening:  
 
 
 
 
U stuurt de ingevulde antwoordkaart naar: Penningmeester Laleaua  

B. van der Horst-Gringhuis  
Bakboord 4 
9501 JX Stadskanaal  


