Project begeleiding van schoolkinderen.
(project in samenwerking met Stichting actie Roemenie: http://www.actieroemenie.nl)
Tijdens het bezoeken van onze sponsor gezinnen, gaven sommige ouders aan dat het voor hun moeilijk
was om hun kinderen te begeleiden bij het maken van hun huiswerk. Dit doordat de meeste ouders
analfabeet zijn omdat ze niet naar school zijn geweest of maar een paar klassen hebben kunnen volgen.
Ook onze contact persoon uit Sibiu gaf aan dezelfde signalen te krijgen, en hier al tijden graag iets mee
zou willen doen. Hij vertelde oa dat hij een keer een paar kinderen aan de kant van de weg zag zitten om
hun huiswerk te maken. Hij sprak even met de moeders en vertelde hun dat een grote wens van hem
was om de kerk af en toe open te stellen zodat de kinderen daar hun huiswerk konden maken en hij hun
misschien iets kon helpen. De moeders reageerden enthousiast hierop. Inmiddels is onze contact
persoon inderdaad begonnen om af en toe de kerk voor dit doel te gebruiken.

Toen we tijdens onze laatste reis met hem hierover spraken, ontstond het idee om een project op te
zetten zodat kinderen structureel ergens terecht kunnen om hun huiswerk te maken en hier begeleiding
bij krijgen. De kerk is hier natuurlijk niet de geschikte plek voor. Mede doordat de kerk met regelmaat
gebruikt voor ander (kerkelijke) activiteiten ook is de kerk hier niet goed voor uitgerust zo is het bv
slecht te verwarmen. Natuurlijk is het mooi dat men de kerk hiervoor nu af en toe beschikbaar stelt
maar als we deze begeleiding structureel willen gaan geven moet er hiervoor een andere geschikte
ruimte worden gevonden of worden gebouwd.
Tevens vertelde hij ons dat in sommige dorpen de klassen zo groot zijn dat ze de kinderen nauwelijks
iets leren, omdat de lerares niet genoeg tijd heeft om aan alle kinderen de juiste begeleiding te geven.
Zo komt het regelmatig voor dat ze kinderen zomaar over laten gaan terwijl ze de lesstof niet beheersen
. Daar en tegen zijn er ook dorpen waar ze de kinderen juist een klas laten over laten doen omdat ze de
stof niet beheersen terwijl het vaak ook een kwestie is van dat de lerares de kinderen niet voldoende
aandacht kan geven zodat ze de lesstof wel onder de knie krijgen . Als je dan ook nog geen hulp van je
ouders kunt verwachten bij het maken van je huiswerk word het natuurlijk helemaal moeilijk.
Met huiswerkbegeleiding kunnen de kinderen goede begeleiding bij hun huiswerk krijgen en tevens
willen we proberen om kinderen die moeite hebben met bepaalde stof wat extra hierin te begeleiden.

Bouw huiswerkverblijf in Roemenie
Samen met werkgroep-actie-Roemenie bouwt Stichting LAMP aan een huiswerkverblijf in het plaatsje
Tichendeal. De huiswerkbegeleiding zal dagelijks een aantal uren open zijn. Als de huiswerkbegeleiding
goed loopt is het de bedoeling dit in de toekomst uit gaan breiden met een aantal andere activiteiten
met een lerend karakter. Bijvoorbeeld willen we de kinderen o.a. graag leren hoe ze groente kunnen
verbouwen en dit kunnen verwerken tot een maaltijd. Hierdoor creeer je en een leerelement en kun je
de kinderen regelmatig een maaltijd aan bieden. Ook andere activiteiten zoals bijvoorbeeld Engelse les,
werken op de computer en diverse workshops voor diverse leeftijden zoals: houtbewerking, naaien,
koken ed zijn activiteiten die tot de mogelijkheid behoren. Verder zijn er plannen om in de toekomst te
onderzoeken hoe je kinderen die goed kunnen leren op weg kunt helpen naar een vervolg studie (bv
studiebeurs o.i.d. ). Maar de bedoeling is om voorlopig eerst de huiswerkbegeleiding te starten en
afhankelijk van hoe dat loopt evt. andere activiteiten voor die kinderen te gaan ontwikkelen. Voor de
bouw is 20000 euro nodig. Zelf draagt de werkgroep 10000 euro bij, vanuit Stichting LAMP is 5000 euro
toegezegd. Voor de laatste 5000 euro zijn we(ze) nog op zoek naar sponsoren.
De bouw gaat gebeuren door risicojongeren. Het Leonardo da Vinci fonds heeft voor de begeleiding van
de jongeren middelen beschikbaar gesteld vanuit het project “social inclusion”.
Inmiddels hebben 10 kinderen al wel een schoolpakket ontvangen, dus ze kunnen aan de slag.

Spannend....zo’n school pakket

Op zoek naar de juiste plaats voor het huiswerkverblijf.

