
LAATSTE  BOUWPROJECTEN  VAN 
2019

ONDERWIJSPROJECT  KIND  NAAR
SCHOOL  IN  2020

Voor de lopende cursus kon Dialoog in totaal 665
leerlingen voorzien van een onderwijspakket. We zijn

al weer volop aan het rekenen en plannen en schatten
dat het aantal te ondersteunen leerlingen  de komende
cursus ca. 610 zal zijn. Daarvan ca. 410 kinderen van 6-
14 jaar en 200 leerlingen van 15 tot 18 jaar. De totale
kosten begroten we op ca. € 10.500. Indien er voldoende
geld binnenkomt zullen we dit bedrag verhogen door 
extra schoolmaterialen te geven of voor meer klassen
ook nog rugzakjes aan te schaffen (standaard krijgen de
leerlingen een draagtas).  

Financiering   Onderwijsproject

Van een donateur die anoniem wenst te blijven
ontvingen we dit jaar € 12.500 waarvan we een groot

deel zullen moeten gebruiken voor het onderwijsproject.
(de rest voor huisreparatie). Er lopen nog diverse
subsidieaanvragen waarmee we hopen het gat te vullen,
met name voor het project huisreparatie. U kunt dit
project natuurlijk ook zelf steunen met een gift.

Project  Vervolgonderwijs

In september hebben we  6 nieuwe studenten  ( 5 voor
’Algemene Verpleegkunde’ en 1 voor apothekers-

assistente) gevonden  van wie we het schoolgeld van     
€ 350 voor een jaar betalen. Met twee derdejaars komt
het totale aantal studenten nu op 8. De studieresultaten
voor dit jaar zijn tot nu toe voor alle 8 goed te noemen.

Bouwprojecten  in 2020

Ook dit jaar gaan we weer proberen mensen te helpen
hun woning te verbeteren. Hoeveel we hieraan

kunnen besteden zal volledig afhangen van de donaties
die we nog hopen binnen te krijgen. Desnoods spreken
we onze reserves nog verder aan. Ook hier geldt dat uw
gift welkom is. 

In de Jurnal van november hebben we uitvoerig
geschreven over de huisreparaties en zelfs nieuwbouw

die in september 2019 gestart waren. Drie projecten
willen we nog uitvoerig belichten. 

1. Budurescu Florentina (wijk Slam)

In de Jurnal van november schreven we al over dit gezin,
dat zelf aan het bouwen van een huisje begonnen was.
Dialoog hielp met deuren, ramen, vloeren, dak,
chipwood, pleisterwerk, isolatiematerialen. Het resultaat
is te zien op de foto rechtsboven. Inmiddels heeft de
familie elektra geïnstalleerd en water aangesloten. (alle
werkzaamheden zijn door de familie uitgevoerd)

2. Ceama Valentin (wijk Alecu Bagdat)

Zijn huisje is met behulp van een bouwvakker uit een
ander contactgezin uitgebreid met een halletje en kamer.
Dialoog leverde stenen, cement, fundering, vloer, raam,
deur en dak met goten.

. 

3. Raducanu Aurica (wijk centrum)

Nadat in oktober de fundering was gelegd en de muren
van het oude huis daarbinnen waren gesloopt is men
begonnen nieuwe muren op te trekken, het dak te
monteren, ramen en deuren aan te brengen, vloeren te
leggen, het pleisterwerk te doen, etc. etc.. Een paar
foto’s zeggen meer dan woorden. Al het werk is gedaan
door de eigenaar samen met de broers en enkele
vrienden.


