
ONDERWIJSPROJECT  KIND  NAAR
SCHOOL  IN  2020

Het project Kind naar School van de Stichting Dialoog

is bedoeld om de financiële drempel voor het volgen

van basisonderwijs (6 -14 jaar) en middelbaar onderwijs

(15 -18 jaar) te verlagen. De kinderen komen allemaal uit

gezinnen die maar nauwelijks het hoofd boven water

kunnen houden en voor wie uitgaven aan schoolmateriaal

een grote belasting vormt.  Vaak zo groot dat de kinderen

thuisgehouden  worden. Deze blijven daardoor in de

vicieuze cirkel van armoede-ongeletterdheid-armoede

hangen. Via dit project voorzien wij deze kinderen van het

vereiste onderwijsmateriaal waarmee ze toegelaten wor-

den tot de scholen. 

De betrokken basisschoolleerlingen komen uit de stad

Râmnicu Sãrat en enkele dorpen in de regio daaromheen,

te weten Topliceni en Buda.  De kinderen uit Râmnicu

Sãrat komen van tal van scholen, en daarom moeten de

inschrijvingsbewijzen gecontroleerd worden en dat kon nu

niet.  Zij ontvingen hun pakket altijd op een centrale plek

in de stad, het terrein van de Industrieschool, maar in

verband met de restricties vanwege Corona op samen-

komsten van grote aantallen personen (die in dit geval

niets met die industrieschool te maken hebben) was uit-

delen van de pakketten dit jaar hier niet mogelijk.

Gelukkig was dit wel mogelijk op de basisscholen in de

dorpen omdat die gewoon op 14 september zijn gestart en

hier geen restricties golden.

Ook bij de industrieschool in Râmnicu Sãrat (15 -18 jaar),

een soort VMBO-opleiding, was uitdelen mogelijk omdat

ook deze school is opgestart.

Normaal zijn twee bestuursleden van Dialoog aanwezig

om de inhoud van de pakketten te controleren, toe te zien

op het uitdelen en de administratie bij te houden. Dat was

dit jaar vanwege alle reisbeperkingen niet mogelijk.  Deze

taak is overgedragen aan enkele leraren en onderwijsbe-

geleidend personeel van de scholen. 

De pakketten worden ieder jaar gevuld (al 14 jaar) door de

firma Tudose uit Buda. Een enorme klus die desondanks

gratis wordt geleverd. We zijn daar de firma Tudose erg

erkentelijk voor.

Basisschool
Op 14 september zijn de pakketten op de basisscholen

uitgedeeld. Het aantal uitgedeelde pakketten per klas vindt

u in de tabel. 

aantal uitgedeelde pakketten (Topliceni, Buda)      

Cl. Pregatitoare*/Klas I 48     

Klas 2/3   55     

Klas 4     27     

Klas 5/8    88  

Totaal          218

 

(*Cl. Pregatitoare = groep 3 bij ons) 

Middelbare school  
Op 24 september en 1 oktober zijn de pakketten aan

middelbare scholieren uitgereikt. In totaal 250 pakketten. 

Kosten
De totale kosten van het project Kind naar School komen

op € 7.990. De totale kosten zijn lager dan begroot. De

belangrijkste reden is natuurlijk dat alle leerlingen uit Rm.

Sãrat (ruim 200) om hierboven genoemde redenen zijn

weggevallen. Tevens hebben we bezuinigd op de draagtas,

die nu van papier is. 


