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Uit Tarnaveni

door Henk Zijl

Zou het dan toch gaan gebeuren? Al jarenlang werken Laleaua en Carefoundation in
Roemenië zij aan zij, hand in hand, maar van een echt samengaan was het nog niet
gekomen. Dit jaar zijn echter de eerste serieuze stappen ondernomen en is er gewerkt
aan een gezamenlijke visie en missie. Met z’n allen in 1 organisatie en de neuzen dezelfde
kant op. Dat belooft verbetering en daar vertrouwen wij op.
Het was een mooi, maar inspannend jaar; veel veranderingen, onzekerheden en
vergaderingen. Samengaan klinkt goed, maar is lang niet altijd makkelijk. Door met z’n
allen een dergelijk proces te ondergaan leer je mekaar wel veel beter kennen. Alles komt
uit de kast en van de plank en wordt besproken. Je wordt, zowel als organisatie, als
persoonlijk flink door elkaar geschud. Het is maar goed, dat wij er ons van bewust zijn dat
God ons bij elkaar heeft gebracht!
Naast deze ontwikkeling staat ook nog het nieuwe gebouw te popelen om verder in
gebruik genomen te worden. Een aantal vieringen en activiteiten hebben er weliswaar
plaatsgevonden, maar structureel zijn er nog geen programma’s. Een aantal
werkzaamheden in en rondom het gebouw zijn nog gaande. Begin 2019 zullen de eerste
programma’s echter van start gaan.

Alina Varga

Kleuterschool:
Schooljaar 2018-2019 is gestart met 33
kleuters. Juf Adela luidde haar tweede jaar
in. Juf Adriana is niet meer weg te denken
bij de kleuterschool. Eva zwaait de scepter
in de keuken. En ……. we mochten een
nieuwe collega begroeten, Alina.
Alina werkt parttime als schoonmaakster.
Ze is een heel fijne, aardige vrouw, altijd
bereid een handje te helpen.
Domnica begon dit jaar als directrice van
de kleuterschool, maar per 1 december
heeft zij het stokje overgeven aan Mineria.
Mineria werkt fulltime op een

Minerea Floare

kleuterschool in de stad en is daar
jarenlang directrice geweest. Ze is een zeer
positieve, energieke vrouw, die het leuk
vindt om haar ervaringen met anderen te
delen. Ze werkt parttime bij ons.
Het schooljaar werd opgeschrikt met een
ware hepatitis A plaag. Veel kinderen
werden ziek en daarmee de klassen
gehalveerd. Het jammere is, dat het een
behoorlijke tijd duurt voordat een kind
weer naar school mag. We weten nu al dat
dit een zeer rustige Kerstviering wordt;
veel kinderen zullen er niet bij zijn.

After school programma
Met een aantal van bijna 40 kinderen een voortvarende start. Het veeleisende van dit
programma kost meestal direct afvallers. Er wordt toch maar van je gevraagd 4 dagen in
de week te komen opdagen. Daar word je dan ook voor beloond; een leerzame en
gezellige tijd samen en munten verdienen om daarmee wat leuks te kopen uit de
Laleaua-winkel.
Ook hier gooide de hepatitis A epidemie roet in het eten. Langzamerhand komen de
kinderen weer terug. We hopen met de meeste kinderen Kerst te kunnen vieren. Met
als thema “Samen vieren” worden dit jaar in de viering met de oudste kinderen de
buren uitgenodigd. Lijkt ons erg leuk!

Laleauadag

door Annemarie Biebericher

Op 22 september 2018 was het dan zover; de allereerste landelijke Laleuaua-dag!
Bedoeld voor de mensen die actief zijn voor het werk van de stichting; voor het bestuur
van de stichting, de werkgroepen, de Roemenië-gangers en thuisfrontcommissie. Vanuit
Roemenië was Henk Zijl aanwezig.
Het idee achter deze dag was ontstaan tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst in Tarnaveni
begin 2018, waarbij ter sprake kwam hoeveel er op verschillende plekken in Nederland
wordt georganiseerd voor Laleaua. Maar hoe goed kennen al deze enthousiaste mensen
elkaar? Het leek daarom een goed plan een dag te organiseren, waar alle betrokkenen
bij elkaar zouden komen. Met als doel elkaar (beter) te leren kennen, te bemoedigen en
te bekijken of het mogelijk is meer samen te gaan optrekken.
De dag bestond uit het nader kennismaken; niet alleen met elkaar persoonlijk, maar ook
met wat de groepen zoal doen gedurende het jaar, om daarmee aandacht te vragen
voor het werk van Laleaua. Het was mooi, bemoedigend en inspirerend om van elkaar
de verhalen te horen. Want wat wordt er veel georganiseerd met zoveel energie en
enthousiasme!
Henk deed verslag van de ontwikkelingen,
die er zijn in het werk van de stichting. Zo
vertelde hij over de vergevorderde
gesprekken over een concreet samengaan
met Carefoundation.
Het was ook mooi met elkaar te constateren
hoe duidelijk Gods hand is te zien in alles
wat er in en rondom de school gebeurt. En
hoe we op onze Heer mogen vertrouwen, als
er keuzes voorliggen en als we kijken naar de
toekomst van de school.
Daarnaast gaf Henk een toelichting op de kosten die voor de school worden gemaakt,
hoeveel geld er vanuit de overheid voor de kleuterschool binnenkomt en hoeveel geld er
dus jaarlijks nodig is vanuit Nederland. Het was goed om dit inzichtelijk te hebben;
diverse vragen kwamen aan de orde en konden worden verhelderd.
Ook de communicatie over het werk van Laleaua is aan de orde geweest. Hierbij ging het
over de nieuwsbrief, maar ook over het project om de website te vernieuwen. Na een
voortvarende start is dit project tijdelijk tot een halt geroepen, vanwege de
ontwikkelingen rondom de samenwerking met Carefoundation. Daarnaast is het idee
ontstaan te gaan werken met een nieuw te maken logo; de website kan dan in die stijl
worden gevormd.
Tot slot zijn er allerlei ideeën over tafel gegaan. Er is een WhatsApp-groep gestart voor
alle betrokkenen, om elkaar snel te kunnen informeren over acties en andere
ontwikkelingen. Daarnaast is afgesproken om in het nieuwe jaar een tweede Laleauadag te organiseren. Ook zijn er veel contacten gelegd, over en weer gegevens
uitgewisseld en afspraken gemaakt. Wij kijken dan ook terug op een geslaagde dag, met
een heel goede sfeer en wij danken God voor zoveel enthousiaste mensen, die zich
willen inzetten voor het werk van de stichting.

Vitrinekast

door Bram van Houwelingen

Zeg, hoeveel punten heb jij al?
Ik heb al 35 punten. En jij?
Ik 81 punten. Zo dat is veel? Wat ga je daarvoor kopen
in de vitrinekast?
Ik ga voor een voetbal en jij?
Ik wil graag een mooie etui kopen voor 36 punten.
O wat een geluk dan moet je nog maar 1 punt sparen.
Dit is één van de vele discussies die gevoerd worden
op het bijscholingsprogramma. Elke dag als een kind
komt krijgt het punten voor zijn aanwezigheid op het
programma. Die stoppen ze dan in hun eigen
portemonnee. Hoe vaker je komt hoe meer punten je
hebt verzameld. Met de vitrinekast hebben we een
hoop cadeaus met verschillende waarden erop waarbij kinderen kunnen kiezen welke ze
willen kopen met de punten die ze hebben verzameld.
Naast een voetbal en etuis kunnen de kinderen ook spelletjes, kleurboeken, een
skateboard of weer wat anders kopen. De kinderen vinden het geweldig en het is ook
zeer leerzaam. Toch valt er ook iets vreemds op wanneer kinderen iets willen kopen.
Dat lijdt tot een volgende discussie.
Meneer Bram. Hoeveel punten heb ik?
Je heb 15 punten in je portemonnee.
Ik wil graag iets kopen.
O ja? Wat dan?
Weet ik niet. Gewoon iets.
Maar je gaat toch niet iets kopen wat je
niet weet?
Nou uhhhh, maar wat kan ik dan kopen
voor 15 punten? Ik wil nu echt iets kopen!
Dan moet je eerst in de vitrinekast kijken
wat je wilt kopen en dan ga ik kijken of je genoeg punten heb voor dat cadeau. Je gaat
toch ook niet naar een winkel toe en je zegt dat je iets wilt kopen maar je weet niet wat?
Daar moest het kind nog even over nadenken. Tot besluit wil het kind toch wat kopen
uit de vitrinekast. Helaas kon ik dat verzoek niet inwilligen. Want ik kan niet iets
verkopen als je niet weet wat het kind wil kopen.

Door de vitrinekast kom je er steeds meer achter hoe de Roma cultuur vaak omgaat met
geld. Als je eenmaal geld in handen heb dan moet het ook gelijk uitgegeven worden. Het
maakt niet uit wat. Als je het maar uitgeeft. Het is een korte termijn denken die je veel
terug ziet. Gelukkig zijn er ook kinderen die wel kunnen sparen. Zo zijn er een aantal
kinderen die maanden gespaard hebben voor een fiets, een trottinette of rollerskates.
Dat deden ze door elke dag naar het programma te komen en vol voor een groot cadeau
zijn gegaan en tussentijds niet iets anders kopen. Dat is toch bewonderingswaardig voor
deze kinderen die uit een cultuur komen waar korte termijn denken hoog in het vaandel
staat.

Bijscholingsprogramma

door Marleen Bronsema

Graag deel ik met jullie een gouden momentje van
vandaag.
Ik gaf les aan Nela (8 jaar), een meisje uit de eerste
klas, dat net begonnen is met letters leren en
woordjes vormen. In het begin, een paar weken
geleden, maakte ze veel fouten of ze zei dat ze het
niet wist. Dat kwam, zo legde ze me uit, omdat ze
geen dingen kan onthouden. Ze vergeet ze steeds,
zo is ze nou eenmaal.
Maar na een tijdje oefenen, terwijl ze tegelijkertijd gezellig zat te kletsen,
zei ik: ik geloof, dat ik weet, waarom je dingen vergeet. Dat is, omdat je
ondertussen steeds aan andere dingen denkt. Zullen we eens kijken, hoe
het gaat, als je niet steeds aan andere dingen denkt, maar alleen maar aan
wat je aan het leren bent? Ja, dat wilde ze wel. En na een tijdje werken op
deze manier, ging het al veel beter.
Vandaag gingen we op dezelfde manier te werk. En ze wist zelfs alle dingen nog, die ze
de vorige keer geleerd had. Ze maakte geen fouten (behalve die ene keer toen ze toch
net even aan iets anders dacht).
Ik benoemde haar succes en ze zag het zelf ook. Ik zei: ik denk, dat je je mening over
jezelf moet gaan veranderen. Je bent niet het meisje dat alles vergeet. Zegt ze: o, ja, ik
heb mijn mening over mezelf al veranderd. Want als ik goed oplet, kan ik het wel
onthouden!
Zo leert Nela bij ons niet alleen lezen, maar ze
leert ook positiever naar zichzelf te kijken en
vertrouwen te hebben in zichzelf! Dat is het
mooie van ons werk, waarin we kinderen echt
persoonlijke aandacht kunnen geven. We leggen
niet de nadruk op wat ze niet kunnen, maar op
wat ze wel kunnen. Een gouden momentje deze
dag. Dit soort momenten blijven me motiveren
om me in te zetten voor deze kinderen, die door
hun leraren op school vaak niet echt gezien
worden, en vaak ook door hun eigen ouders niet.
Elk kind is het waard om gezien te worden.

Documentaire
Door het team is een documentaire gemaakt over het werk in Tarnaveni. Deze staat op
YouTube. Het is de moeite waard om deze eens te bekijken.
Hierbij de link:
https://www.youtube.com/watch?v=X_6OGM1KQeQ&list=UUhaEEDKq9plnXiBTWsxOm8Q
Er staan overigens nog meer filmpjes op YouTube over het werk in Tarnaveni

Laleaua Jurnal

door Marin

Nieuws, nieuws, nieuws!!!
We leven in een wereld waar dingen zo
snel gebeuren dat het moeilijk is om bij te
houden wat er allemaal gaande is. Het lijkt
alsof er een sterk gevoel in een ieder van
ons zit, dat we deel willen uitmaken van
het verhaal van elke interessante
gebeurtenis. Wij bij Laleaua hebben dit
begrepen, daarom dachten we jullie een
deel van ons verhaal te laten zijn. In dit
opzicht hebben we ons eigen tijdschrift
gemaakt waarin we artikelen publiceren
die het publiek, dat zijn jullie, informeren
over de interessante dingen die ons zijn
overkomen. Dit jaar lanceerden we onze
eigen krant getiteld "Laleaua Jurnal".

maakten een lijst met interessante
onderwerpen zoals:
 High-School Life
 Wil ik het of niet?
 Geschiedenis van Laleaua
 Tarnaveni mijn City-Break
 Hoe wordt het gemaakt? - een
creatieve workshop met leer en
hout,
 Laleaua Talent Week (gitaar,
quilling, schilderen, fotografie,
voetbal, training met de Captains
of the Mariniers Club).
De kinderen hadden de gelegenheid om
de cursussen over deze thema's bij te
wonen, die werden aangeboden door
onze veelzijdige docenten en partners
(Marleen, Bram, Leon, Jorrit, Fianne, Eva
Deghi, Dorel, Istvan, Leonieke, Marin).
Daarna zou elk kind een artikel schrijven
waarin hij(zij) zijn(haar) verhaal en
zijn(haar) eigen persoonlijke ervaring
beschrijft. De artikelen werden grondig
gecontroleerd en de beste artikelen
werden geselecteerd en in de krant
gepubliceerd. In totaal zijn er 16 artikelen
geschreven. Elk van deze artikelen geeft je
een heerlijk moment voor je geest en voor
je nieuwsgierigheid. Eindelijk, na veel
werk, konden we met een vreugdevol hart
uitroepen:

Evrika !!! Onze eerste krant is klaar.
Daarin publiceerden we de artikelen van
onze jonge verslaggevers en fotografen;
de kinderen uit de Randunelelorstraat die
deel uitmaken van onze programma's.
Samen besloten we om te schrijven over
onze eigen ervaringen en avonturen die
we opdoen met de programma's bij
Laleaua, zodat ook jullie deel kunnen
nemen aan ons verhaal.
Elk kind in het After School programma
kon deelnemen aan dit initiatief en de
coördinatoren, de hoofdredacteuren van
het tijdschrift (Henk, Linda, Leonieke),

Er zijn 12 pagina's met artikelen vol met
opwindende ervaringen. Wat een mooie
teamprestatie. Een succes. Het was een
geweldige ervaring, een die we graag met
je wilden delen.

Groepen bezoeken Tanaveni

door Fianne

OPNAARROEMENIË 2018
Afgelopen Augustus zijn wij, een groep Veenendalers, weer afgereisd naar Tarnaveni om
twee weken lang liefde en gezelligheid te brengen aan de Roma kinderen. Ook dit jaar
was de reis een onvergetelijke ervaring waarin we de kinderen en elkaar goed leerden
kennen.
Tijdens de weken daar
organiseerden we zes
‘velddagen’, we liepen dan als
groep, inclusief blauwe polo’s,
door de straat en nodigden de
kinderen uit om te komen. Blij als
ze waren had een deel ons
echter al zien aankomen op de
een of andere manier, en kwam
dan joelend al aanrennen om iedereen in de armen te springen. Alle blauwe polo’s en
kinderen liepen de straat door naar het achterliggende veld, waar we sportten, zongen,
dansten, knutselden en wij als groep een bijbelverhaal of dramastuk uitbeeldden. Het
thema van dit jaar was ‘in het licht’, we wilden de kinderen meegeven wat Jezus ons ook
heeft verteld:
‘Ik ben het licht voor de wereld.
Wie mij volgt loopt nooit meer
in de duisternis,
maar heeft licht dat leven geeft.’
Johannes 8:12
Ook zijn we weer met de kinderen op kamp geweest. Het
was geweldig om dit, voor veel kinderen, hoogtepunt
van het jaar mee te maken. De gezichten bleven maar
opbloeien en stralen en dat was prachtig om te zien!
Ondertussen zijn we alweer een paar maanden verder.
Als ik dit bericht namens de groep schrijf komen als
vanzelf weer indrukken en herinneringen naar boven
drijven. Deze reis was een goede en gezegende reis, voor
de kinderen en ook voor ons. Het is voor ons als groep
mooi om te hebben gezien en nu te weten dat er daar in
Roemenië een groep mensen zit die zorgt voor de Roma
gemeenschap, dat de kinderen ook in de winter worden
gesteund en geschoold en van alles wordt geleerd. En
bovenal dat God aan het werk is en Zijn zegenende hand
overal op rust…

Vanuit een dankbaar hart:
Bart, Tamar, Tessa, Leontine, Margot, Jasper,
Femke, Fleur, Hanna, Saskia, Timon, Dorien,
Ruben, Fianne, Jan en Tonke

Natuurlijk zijn er nog meer groepen geweest. U leest er alles over op:
https:// nl-nl.facebook.com/stichtinglaleaua

Kerstgroet en Nieuwjaarswens

door Henk Zijl

Wij willen al onze donateurs, sponsors en iedereen die op wat voor manier ook ons
steunt en met ons meeleeft een heel goede Kerst wensen. God bracht met de geboorte
van Zijn Zoon hemel en aarde in beroering door allerlei mensen bij elkaar te brengen om
samen dit heuglijk feit te vieren! Zo waren daar de arme herders, de hemelse engelen en
later de rijke wijzen uit het oosten.
Anno 2018 mogen ook wij dit gezamenlijk vieren; Roemenen, Roma’s, Nederlanders en
Hongaren. Laat de Heer uw vreugde zijn!
Tegelijk willen wij jullie Gods onmisbare zegen wensen voor het nieuwe jaar 2019!

Het bestuur, de werkgroepen en het team in Roemenië wenst u,

hele fijne Kerstdagen
en een
gezegend en gezond Nieuwjaar

Financiën
De stichting Laleaua heeft geen vaste inkomsten en is volledig afhankelijk van uw
giften, sponsoren, en collectes.
Help ons door in uw kennissenkring donateurs te werven. Laat ze deze
nieuwsbrief lezen of maak ze attent op de website of Like ons op Facebook.

Steun het werk in Roemenië en wordt donateur!
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:……………………………………………………..

U stuurt de ingevulde
antwoordkaart naar:
Penningmeester Laleaua
B. van der HorstGringhuis
Bakboord 4
9501 JX Stadskanaal

 Ik betaal € …………….per maand / kwartaal / jaar * via automatische overschrijving
op rekeningnummer NL39 RABO 0380 7057 29 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:

Fotohoek (gespot op facebook)
Eindelijk was het dan zover. Het nieuwe
gebouw kon in gebruik worden genomen. En
laat dat nou net uitkomen met het Pasen.
Een droom werd werkelijkheid; samen met
de ouders Pasen vieren! De kinderen van
alle programma's waren aanwezig, ook die
van de Carefoundation, en vele ouders of
verzorgers waren erbij. Het werd een volle
bak,

Samen met andere
vrijwilligers uit bedrijven,
scholen, clubs,
stichtingen en gemeente
heeft ook het After
School programma van
Laleaua, haar steentje
bijgedragen aan het
opruimen van achteloos
gestort afval. En dat was
er nogal wat!

Theater bij Laleaua! Ja, de jongste
kinderen werden getrakteerd op een
theaterprogramma. Voor deze speciale
gelegenheid werden ook kinderen uit
de buurt uitgenodigd. Het werd een
gezellig en leuk evenement.

Vandaag zijn we met de kinderen van klas 1,2 en 3 naar de speeltuin
en de dierentuin geweest. Met als grootste attractie: in de
botsautootjes!

Nog veel meer foto’s en filmpjes vindt u op Facebook

