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Naast de reis in de zomer zorgen we voor 
fi nanciële steun voor de Huiswerkgroep 
van stichting Laleaua. 

Zigeunerkinderen die op de basisschool 
in Tarnaveni zitten, kunnen in de 
Huiswerkgroep van St. Laleaua 
terecht waar ze worden bijgespijkerd 
in woordenschat en leervermogen. 
Zodoende kunnen ze beter aanhaken bij 
hun Roemeense leeftijdgenoten. Bram 
van Houwelingen uit Veenendaal is een 
van de leraren.

Om dit te fi nancieren is er ongeveer €6000 
per jaar nodig. Hiervoor organiseren we 
jaarlijks  ludieke acties als het eieren 
gooien en hebben we de oppasservice. 
Maar dit levert niet voldoende op. 
Daarom zijn we mede afhankelijk van 
donateurs. 

 Word ook donateur! 

Met een eenmalige of periodieke bijdrage 
helpt u de kinderen aan een betere  
toekomst. U kunt uw (liefst periodieke) 
gift overmaken naar rekeningnummer 
109741528 ten name van 
Stichting Laleaua Afdeling Veenendaal.
(Dit staat los van de fi nanciën voor de reis.)

Tel.
André en Caroline Bos

0318-500073

André Bos
06-51225492

E-mail
André en Caroline Bos
cawm.bos@hetnet.nl

Internet
 Onze weblog 

http://opnaarroemenië.web-log.nl

Tijdens de reis een dagelijkse 
video-update op

www.veenendaalsekrant.nl

Meer over stichting Laleaua
www.laleaua.nl

Meer informatie
De Huiswerkgroep

Deze folder is mede    
mogelijk gemaakt door:

Georganiseerd door
Stichting Laleaua - Afdeling Veenendaal



 

Armoede; Mensen die leven in houten 

hutjes; Een modderig weggetje; Vieze 

kleren, handen en tanden; Magere 

honden en paarden. Kinderen vol 

blauwe plekken en schrammen.

Dat is wat we zien als we voor de vijfde 

keer naar Tarnaveni gaan. Dit jaar van 

29 juli  tot 13 augustus!

In Roemenië leven veel zigeunerfamilies. 
Ze zijn achtergesteld en worden door de 
regering genegeerd. Hierdoor zijn hun 
leefomstandigheden vaak erg slecht. 

De oudere generatie 
heeft zelf nooit een 
opleiding genoten. 
Zij sturen de kinderen 
het liefst de stad 
in om te bedelen 
voor geld en eten. 
Stichting Laleaua 
heeft een kleuter-
school voor deze 
kinderen en probeert 
ze toch onderwijs te bieden. Wanneer 
ze oud genoeg zijn voor de basisschool, 
helpt Laleaua de kinderen in de 
Huiswerkgroep. 
Helaas is er ook een aantal kinderen die 
niet naar school mogen of kunnen.

In de zomervakantie zullen wij al deze 
kinderen twee onvergetelijke weken 
geven! We doen allerlei leuke dingen 
met ze, zoals sporten, zingen, dansen 
en knutselen. Door voor ze open te 
staan en ze persoonlijke aandacht te 
geven, hopen we ze het besef te geven 
waardevol te zijn. We mogen Jezus 
liefde aan hen laten zien en voelen! 
Het thema voor de dagen zijn de vier 
basisemoties. Het doel is om kinderen, 
aan de hand van de Bijbel, meer te leren 
over deze emoties en over het omgaan 
met elkaar. 

De groep van dit jaar:  Bart Bijzet, Ruben 
de Wit, André Bos, Elineke Kreun, Caroline 
Bos, Willemijn Bos, Willemijn Veen, Laurie 
Romeijn, Henry Lootens, Julia Holtland, 
Marloes Bos, Roeland van Dommelen, 
Nicole Roos, Geert Borg, Erik Bijzet en 
Sjoerd Woudt. 

Op onze weblog staat meer over onze 
persoonlijke motivatie.

 

Voor de reis hebben we ongeveer €6000 
nodig. De jongeren die mee gaan zorgen 
zelf voor € 300 p.p. De rest proberen we 
bij elkaar te krijgen door verschillende 
acties en door sponsors.

Wilt u ons helpen?

Wij zouden het erg op prijs stellen als ook 
u ons (fi nancieel) wilt steunen!

U kunt een bedrag overmaken op 
rekeningnummer 6143235 ten name   
van  J.A. Bos onder vermelding van 
Roemeniëreis 2010

Heeft u een eigen bedrijf en wilt u 
sponsoren, dan bieden wij speciale 
promotievoordelen. Namelijk:

- Vermelding op onze weblog
- Vermelding in onze dagelijkse 
  video-update tijdens de reis op 
  www.veenendaalsekrant.nl
  (vorig jaar 15.000 keer bekeken)

Hierover kunt u contact opnemen met 
André Bos.

Roemenië 2010 Doel van de reis Financien

 van dit jaar:  Bart Bijz

De Groep


