
Sinds 2010 steunt de werkgroep Oost-Europa het 

onderwijsproject voor kansarme kinderen in 

Cisnădie, Roemenië. 

Via één van de gemeenteleden is de werkgroep in 

contact gekomen met Jeni Czenter(in Cisnădie). 

Jeni Czenter heeft een project met huiswerkbege- 

leiding opgezet waaraan op dit moment ongeveer 

60 kinderen in de leeftijd tussen 6 en 15 jaar 

meedoen. 

Het onderwijssysteem in Roemenië is zo ingericht 

dat kinderen 's morgens naar school gaan en ‘s 

middags thuis huiswerkopdrachten moeten ma- 

ken. 

De thuissituatie van deze kinderen is zodanig dat 

er van het maken van deze huiswerkopdrachten 

niets terecht komt. Zeer slechte huisvesting in 

vaak een éénkamerwoning; eten, slapen, koken 

en stoken in één ruimte. Kinderen komen mede 

hierdoor op straat terecht met alle gevolgen van 

dien. 

Vaak maken deze kinderen deel uit van éénouder- 

gezinnen of wonen de kinderen bij opa en/of oma 

omdat de ouders genoodzaakt zijn elders in Euro- 

pa werk te gaan zoeken. Het werkloosheidscijfer 

en het percentage alcoholisten is in deze streek 

erg hoog. Kinderen worden door hun ouders totaal 

niet gestimuleerd om naar school te gaan en al 

helemaal niet om hun huiswerk te maken. 

Deze kinderen missen de aansluiting bij hun klas 

omdat ze het lezen, schrijven en rekenen niet on- 

der de knie krijgen. 

Door het opzetten van het onderwijsproject wor- 

den de kinderen ‘s middags opgevangen in een 

aantal leslokalen en maken ze hun huiswerk. Ze 

worden daarin begeleid door twee leerkrachten: 

Claudia en Carmen. De betrokkenheid van de ou- 

ders wordt vergroot door hen bij de huiswerkbege- 

leiding te betrekken. 

Door de structurele begeleiding leren de kinderen 

lezen, schrijven en rekenen en vinden zij aanslui- 

ting bij de andere leerlingen. Het resultaat is dat 

er nu veel meer kinderen naar het voortgezet on- 

derwijs gaan en er nog maar weinig kinderen blij- 

ven zitten. De schoolresultaten zijn met sprongen 

vooruit gegaan. 

Jeni Czenter heeft ten behoeve van dit onderwijs- 

project een stichting opgericht genaamd “Hopen 

en lachen”. In deze stichting worden de sponsor- 

gelden ondergebracht en ook beheerd. 

Jaarlijks ontvangt de werkgroep een financiële 

verantwoording en met enige regelmaat bezoekt 

de werkgroep de kinderen en leerkrachten in Roe- 

menië. 

Email : oost-europa@pgcoevorden.nl 

Website : www.helpkansarmekinderen.nl 

IBAN   : NL38 RABO 0373 7093 31 
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De werkgroep Oost-Europa Coevorden bestaat 

sinds 1990 en steunt projecten in Oost-Europa. 

De werkgroep valt onder verantwoordelijkheid 

van de diaconie van de Protestantse Gemeente 

te Coevorden. 

De projecten van de werkgroep zijn gericht op het 

bestrijden van armoede en het stimuleren van de 

ontwikkeling van groot en klein. De financiële 

steun aan deze projecten moet leiden tot structu- 

rele verbeteringen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
De benodigde financiële middelen verwerft de 

werkgroep door het organiseren van diverse 

acties en door middel van giften (o.a. vaste 

donaties, collecten enz). 

Er wordt regelmatig informatie gegeven over de 

lopende projecten via kerknieuws, de website 

van de Protestantse Gemeente Coevorden en de 

eigen website www.helpkansarmekinderen.nl. 

Lopende projecten worden met enige regelmaat 

bezocht door werkgroepleden en andere belang- 

stellenden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tot 2004 zijn diverse projecten in Hongarije onder- 

steund. Door de verbeteringen op economisch ge- 

bied in heel Hongarije heeft de werkgroep haar 

werkterrein verlegd naar Roemenië. Na de omwen- 

teling in 1989 is de economie van Roemenië ver- 

slechterd en is hulp dringend gewenst. 

In Roemenië zijn inmiddels een aantal projecten 

afgerond: 
 

• Renovatiewerkzaamheden aan het Bethlen 

Gabor College in Aiud, 

• Een maaltijdproject in Cisnădie 

• Het herstel van een toiletgebouw in 

Torockószentgyörgy. 

Momenteel zet de werkgroep Oost-Europa Coevor- 

den zich in voor huiswerkbegeleiding van kansar- 

me kinderen in Cisnădie, Roemenië. 

Met alleen de inkomsten uit onze bestaande ac- 

ties en collectes kunnen wij dit project niet 

bekostigen. 

Elke bijdrage is welkom. Help ons om deze kans- 

arme kinderen een kans te geven. Deze kinderen 

mogen niet in dezelfde negatieve spiraal terecht 

komen als hun ouders. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giften voor het project “Onderwijs voor kansarme 

kinderen” in Roemenië kunt u overmaken op 

IBAN NL38 RABO 0373 7093 31 t.n.v. Diaconie 

Protestantse Gemeente inzake werkgroep Oost- 

Europa. 

http://www.helpkansarmekinderen.nl/

