ROMA GYEREKEKNEK
(voor Romakinderen)

Stichting Hulp Oost-Europa
Antwoordnummer 1055
3770 VB Barneveld

Opzetkenmer

Postzegel niet nodig

Voor Romakinderen

Doelstellingen

Krisztina is Roma. Ze gaat dagelĳks met veel
plezier naar school in het Oekraïense dorp
Szernye. Naar school gaan voor kinderen als
Krisztina was jarenlang niet vanzelfsprekend.
Kinderen uit Romadorpen kregen nauwelĳks kans
om onderwĳs te volgen. Gelukkig is de situatie
enkele jaren geleden veranderd. Krisztina leert nu
om te werken aan haar toekomst. En niet alleen
zĳ, maar ook Ilona, Rebekka, János, Emanuel en
nog 395 kinderen.

• Uitdragen van het Evangelie
aan Romakinderen
• Kinderen sociale
vaardigheden aanleren
• Kinderen leren dat hygiëne
belangrĳk is
• Kinderen leren
lezen en schrĳven
• Brugfunctie vervullen richting
staatsscholen

In diverse dorpen in west-Oekraïne zĳn scholen
en huiswerkklassen opgezet. De scholen zĳn van
essentieel belang bĳ de integratie van Roma in
de maatschappĳ. Romakinderen mogen wel naar
de gewone staatsscholen, maar daar worden ze
gediscrimineerd (ze zĳn dom, ze zĳn lui, ze stinken
en ze stelen). Om die situatie te veranderen is
onderwĳs van cruciaal belang. Kinderen in de
leeftĳd van 3 tot 11 jaar krĳgen onderwĳs, maar
ook dagelĳks een maaltĳd. Er is aandacht voor
sociale vaardigheden en hygiëne. Als ze de school
met succes doorlopen, zĳn ze klaar om in te
stromen in groep 6 van de staatsschool.

We geloven dat christenen de roeping hebben recht te doen aan de meest kwetsbaren.

JA,, ik wil een kind in een Romaklas steunen
JA
Stap 1

Ik ondersteun met €30/maand een schoolklas en ontvang graag 2x per jaar de nieuwsbrief
en 1x per jaar informatie over de schoolklas die ik ondersteun.
Ik ondersteun met €10/maand een schoolklas en ontvang graag 2x per jaar de nieuwsbrief

Stap 2

Ik machtig stichting HOE om dit van mĳn rekening af te schrĳven via automatische incasso
OF ik regel het zelf via mĳn bankprogramma

Uiteindelĳke doel is integratie
van de Roma in de maatschappĳ.
Om de doelstellingen te
bereiken is het noodzakelĳk, dat
het voortbestaan van de scholen
op langere termĳn verzekerd
wordt.

Ik wil mĳn toezegging (laten) afschrĳven per

Meer informatie? Ga naar
stichtinghoe.nl/
krisztina
of scan de
QR code

Achternaam ..................................................................................................................................................................................................................

NIEUWSGIERIG GEWORDEN?
Maak het verschil voor Romakinderen

maand

kwartaal

halfjaar

jaar.

Ingangsdatum .......................................................................

Stap 3

IBAN .....................................................................................................................................................................................................................................
Voorletter(s) .......................................................................................................................................................................

Dhr.

Mevr.

Adres ...................................................................................................................................................................................................................................
Postcode...............................................................................Woonplaats.............................................................................................................
Geboortedatum* .......................................................................................................................................................................................................
Telefoonnummer*.....................................................................................................................................................................................................
E-mailadres ....................................................................................................................................................................................................................
Datum .....................................................................................Handtekening.......................................................................................................
*

Niet verplicht

Door ondertekening geeft u toestemming aan Stichting Hulp Oost-Europa om een incassoopdracht te sturen naar uw bank om het verschuldigde bedrag van uw rekening af te schrĳven.
Als u het niet eens bent met deze afschrĳving, kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor
binnen 8 weken contact op met uw bank en vraag naar de voorwaarden. Stichting Hulp OostEuropa, incassant ID NL35ZZZ411796750000, Veemweg 2, 3771 MT Barneveld. Uw ingevulde
gegevens worden niet gedeeld met derden.

Stuur deze bon op of mail (foto/scan) naar info@stichtinghoe.nl
Privacy tip: Wilt u de kaart per post terugsturen? Stop de kaart in een gesloten envelop. Of
vouw de ﬂyer na het invullen van de kaart weer dicht. Plak de randen dicht met plakband en
stuur de ﬂyer terug.

