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Varför är det viktigt att hjälpa romska barn med utbildning?
De flesta föräldrar, även om
de vill, kan inte hjälpa sina
barn eftersom de själva
saknar grundläggande
utbildning.
Trots att Rumänien har gjort
stora förbättringar inom
skolan på senare tid, måste
föräldrarna fortfarande själva
skaffa skolmaterial,
skolväskor, kläder och skor
och skicka med barnens
lunch till skolan.

Edith från Habo i Albesti
byn

lever under existensminimum.
Många romer i Rumänien vill
inte uppge sin etniska
identitet på grund av rädsla
för diskriminering och social
stigma.
Bara ett av tre romska barn
avslutar grundskolan, ett av
18 barn fortsätter upp i
gymnasieskola och bara 1%
når högre studier.

Familjer som kämpar för att
sätta mat på bordet kan inte
prioritera andra utgifter.
Barnen behöver också en
lugn plats där de kan läsa
läxor och tänka i fred men
man har ofta bara ett rum där
barnen knappast kan få
någon studiero.
Många barn ger upp och
slutar gå till skolan kort efter
att de har börjat på
lågstadiet.
Vid vårt center känner
barnen sig trygga. Vi erbjuder
dem en bra plats att studera
och göra sina läxor och de
får också individuell hjälp,
stöd, uppskattning och
uppmuntran att utvecklas.
Varje dag får de ett varmt
mål mat och mycket kärlek.
Förutom att göra läxor, deltar
de i olika aktiviteter för

Detta visar att två tredjedelar
av den romska befolkningen
saknar grundläggande
utbildning. En av fem romska
familjer måste hålla barnen
hemma från skolan på grund
av sin ekonomiska situation.
Många föräldrar väljer att
resa utomlands för att hitta
tillfälliga jobb eller t.o.m. tigga
för att få inkomst till familjen.
Prostitutionen ökar bland de
unga flickorna och t.o.m.

personlig utveckling och ökat
självförtroende så att de kan lära
sig goda värderingar och förstå sig
själva. De får skolmaterial, social
hjälp och - det bästa av allt - åka
på sommarläger.
Fakta:
På grund av sin svåra historia (500
år av slaveri och ca 1000 år av
kringresande som har påverkat
mer än 30 generationer), har de
låg medellivslängd och ett kort
framtidsperspektiv. Upplevelsen av
att vara offer har lämnat djupa spår
i romernas sätt att tänka.
Utbildning prioriteras inte i deras
kultur, och utan utbildning är det
både svårt att få arbete och att ta
sig ut ur fattigdomen.
De flesta romer har ingen eller
mycket låg utbildning. Deras
arbetslöshetstal är ca 70-75%.
35% av den romska befolkningen

bland barn.
30% av romerna lever på
socialbidrag, 24% på
barnbidrag och bara 26% har
en regelbunden inkomst.
Statistisk källa:
Roma party Pro Europe webpage.
Ilie Dinca president of National Roma Agency in Ro.
Wikipedia Roma in Romania

Notis!
80 barn kommer att
erbjudas sommarläger
som belöning för
regelbunden närvaro i
Eftermiddagsskolan och
i byns söndagsskola.
Detta är den enda
ledighet de här barnen
får.
Vill du sponsra ett barn
på sommarläger för 50
euro?

Skicka en gåva via Habo
Missionförsamlings
Bankgiro 779-9455
Märk: Rumänien-barnläger

Eftermiddagsskola – blir en skola för livet
Den dagliga eftermiddagsskolan hjälper
barn från klass 1 -7 med det som är
svårt eller som de inte förstår i skolan.
Förutom att de får bättre betyg blir de
också uppmuntrade att arbeta hårdare,
lita mer på sig själva och att tro att de
kan klara vad som helst, hur svårt det
än verkar.
Det fantastiska med detta är att vi kan
se hur barnen växer. De börjar med att
inte kunna läsa och skriva till att lösa
matteproblem
och
skriva
korta
berättelser helt på egen hand.
De börjar också inse hur viktig utbildning
är för deras liv.
Ett exempel är Francisca, en flicka i
tredje klass. Hon är så angelägen om att
kunna lösa sina matteproblem bättre att
hon ber om extra övningar efter att hon
gjort klart sin läxa!
Vi älskar att se lyckan i deras ansikten
varje gång de får ett bra betyg. Glädjen
när de berättar att de vet hur de ska

göra en övning är helt underbar.
De lär sig att arbeta bättre
tillsammans och börjar hjälpa
varandra mer. Men viktigast av allt
är att de börjar få bättre
självförtroende. Vilket också leder
till en mer positiv attityd gentemot
skola och utbildning. De blir bättre
på att uttrycka sig själva och sina
idéer.

Lorena,
Nicoleta
och
Petronela är tre av våra
mest
energiska
sjätteklassare. Efter att ha
gjort sina läxor stannar de
ofta kvar och övar mer för
att bättre förstå vad de lärt
sig i skolan.
Marian gör sina läxor
Bianca hjälper den tredje klass

Ett annat exempel är Marian, en
sjätteklassare som har gjort stora
framsteg sedan han började delta i
programmet.
Han är en av dem som bor längst från
centret och måste gå nästan en timma
varje dag för att komma dit. I början var
han blyg, hade svårt att läsa och kunde
inte lösa matteproblemen på egen hand.
Men nu har han mer självförtroende;
han kan fokusera bättre och är bättre på
läsning och matte.

Förskolan – en plats att växa och utvecklas!
Under den gångna terminen har barnen
haft möjlighet att utveckla sitt skrivande,
sin kunskap i matte och sina sociala
färdigheter samtidigt som deras
kunskap och förståelse av omvärlden
har ökat.
Även om det verkade svårt i början, är
jag glad att kunna berätta att vi sett
stora framsteg i deras arbete. Det har
varit så fint att arbeta med de här små
och se hur mycket de växt sedan början
av året.

på vår förskola. De älskar konst och
hantverk.
Barnen har väldigt roligt när de målar
med fingrarna i olika färger, leker med
modellera eller gör enkla pappersfigurer.
Hur svårt det än verkar, är de alltid
ivriga att lära sig och anstränga sig för
att klara av sina projekt. Samtidigt
bygger det upp deras karaktär.

Vår läroplan är gjord för barn som är tre,
fyra och fem år gamla.

Aktiviteterna
och
experimenten
i
naturkunskapen får alltid barnens
ansikten att lysa upp och det är också
bra sätt att lära sig hur saker fungerar.
Förra veckan lärde de sig vad som
händer i en vulkan.

Förutom att vi lär dem matte, att läsa
och skriva, naturkunskap och hantverk,
har vi också gett dem tillfälle att utveckla
sin sociala kompetens - ärlighet,
förlåtelse,
arbetsetik,
tacksamhet,
hygien, respekt och kärlek.

I matte har vi lärt oss att mäta, väga och
räkna. Barnen mätte och jämförde
längden på olika föremål. När de börjar
andra terminen har barnen som då är
fem år, lärt sig att skriva siffrorna 0 – 5.

Deras universum växer för varje dag
som går.
Vår förskola hjälper dem att växa och
utvecklas.

Barnen tycker om att delta i aktiviteterna

Page 2

Touching lives & Building future

“Steg för steg” – program för äldre barn och tonårsgrupper
“Steg för steg” – de äldre barnen
Det har varit ett stort nöje att starta den
här gruppen och barnen har varit så
glada och entusiastiska. I genomsnitt
har vi ca 18 barn i åldrarna 12 -15 år
som kommer varje vecka.

Med många lekar, mycket undervisning
och mycket bön ser vi fram mot att de
här barnen ska växa i sin identitet som
Guds barn och vi ber för dem att de alla
ska ta emot honom som Herre och
Frälsare.
Äldre tonårsgruppen: De är fulla av liv

De befinner sig i den ålder då man vill
imponera på varandra och man är rädd
att visa sin sårbarhet. Men vi har
uppmuntrat dem att växa och inte bry
sig så mycket om vad andra tycker, utan
att vara sig själva och våga visa sina
talanger och personligheter. Sådana
saker som att sjunga och läsa Bibeln var
från början svårt för dem att göra men
nu ser vi att många av dem visar större
intresse och till och med tycker att det är
roligt. De sjunger högt och starkt. Andra
har verkligen förmågan att läsa. Det är
fantastiskt att höra barnen läsa
tillsammans ur Bibeln.

men också ganska besvärliga ibland,
som de flesta vet. De söker sin egen
identitet. Med ett nytt ledarskap på plats
har Dyo, Bianca och Chase lyckats få
gruppens förtroende och bygga upp
deras villighet att lyssna och bli
undervisade. De har fått en allt större
längtan att växa, läsa Bibeln och lära sig
om integritet och ansvar.
Med mycket bön för dessa ungdomar
har vi sett dem växa i respekt och
förmåga att lyssna. Gruppen har blivit
roligare och lektionerna har fått ett
större allvar.
Stöd för högre utbildning!
Andreea som nu är en vacker ung
kvinna, studerar i Sibiu för att bli lärare.
Hon är vår första elev från barngruppen,
en glädje och en förebild för de andra
barnen i området. Med ekonomiskt stöd
från vårt projekt kan hon betala en del
av sina kostnader själv för kost och logi
och skolmaterial. Hon visar för de andra
att detta är möjligt.

Vi har haft lektioner om vem Gud är, vad
synd är, varför Jesus dog och börjar nu
undervisa dem om det kristna livet.

Program för barnen i byarna
Söndagsskolprogrammen (eller bättre
Program för barnen i byarna), når
romska barn i byarna Danes, Laslea,
Saes ach Netus, förutom i vårt eget
område i Godberich. Många deltar, över
400 barn. Vi samarbetar också med
“Barnens café” och “Romska barnen
Valea Rece” i staden Targu Mures. Den
här våren har vi startat barnverksamhet i
två nya byar, Saes och Netus.
Raluca och Marita är två unga kvinnor
som gör praktik hos oss och är till stor
hjälp för teamet. Cristina, Raluca och
Sandra är tre trogna romska flickor som
nu ska ta gymnasieexamen och som
dessutom kommer och hjälper oss varje
vecka. I Saes samarbetar vi med den
lokala baptistkyrkan och investerar i
yngre barn och tonårsgrupper för att
utveckla deras färdigheter och hjälpa

dem att bli våra medhjälpare i framtiden.
I Netus har vi barnverksamhet i den
lokala skolan och kan använda deras
klassrum, skolgården eller lekplatsen. Vi
försöker utrusta barnen och bygga en
stabil grund i deras utsatthet. Vi lär dem
saker som: att besluta leva för Gud är
lätt, Jesus förändras aldrig, hur man
bygger en relation med Gud, hur bra
saker kan komma från ditt liv och hur
man säger nej till det som är dåligt. En
stor del av tiden lämnas barnen ensam
hemma i månader när föräldrarna är
utomlands för att arbeta eller tigga. Våra
hembesök varje vecka hjälper barnen
att förstå att vi är deras trogna vänner.
Detta hjälper också till att bygga broar
mellan skolan, kyrkan och familjerna.
En gång när vi besökte barnen I Laslea
sa en ledsen flicka som satt i rullstol;

“Jag kan inte komma. Ingen kan hjälpa
mig uppför kullen till programmet.”
Chase, en ur vår personal körde henne
hela vägen upp och hon var så lycklig.
Som en svamp sög hon i sig allt vi sa.
Veckan därpå hade hon redan bett
andra hjälpa henne. Vilken glädje att
kunna hjälpa ett barn med så
begränsade möjligheter till skola och
aktiviteter, att kunna vara med. Små
vänliga handlingar kan göra stor
skillnad.

“Övervinn det onda med det goda” – Sommarens barnläger
Den sista veckan i juni ska vi ta med
Eftermiddagsskolan och trogna
söndagsskolbarn från byarna till
sommarens absoluta höjdpunkt:
Barnlägret!
I år kommer vi att vara i Saulia de
Campie, en lägerplats vackert belägen
på en sluttning nära Targu Mures vid en
liten sjö.
Vi planerar att ta med 80 barn och få
hjälp av 17 unga volontärer från

Sverige och från Metro-teamet. Vi ser
fram emot att ge barnen speciella
upplevelser och erfarenheter som
påverkar deras liv. Lägrets tema
kommer att vara “Besegra det onda med
det goda”.
Vill du vara med och hjälpa de här
barnen att få sommarlov?
Med 50 euro kan du vara med och
betala lägerkostnaden för ett barn.
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Kontakta oss!
Representanter I Sverige
Ligia & Janne Englöf
Höjdstigen 41, 566 34 - Habo
lgpenglof@gmail.com
tel 036-46454

www.metroministries.ro

Gåvor till Metro Ministries skickas
via Habo Missionförsamlings
Bankgiro 779-9455
Märk: Rumänien

Metro Ministries i Rumänien är en
kristen icke-vinstdrivande
organisation som vill ge Guds
kärlek till behövande barn,
ungdomar och familjer i romska
och rumänska samhällen - genom
tro, hopp och stöd till utbildning.
Det gör vi för att hjälpa dem att
hitta sin identitet, bli
självförsörjande och nå sin fulla
potential i livet. Detta gör vi i
Transylvanien, Sighisoara och
kringliggande områden.
Vi bedriver förskola och
studiehjälp i eftermiddagsskola,
barn- och tonårsverksamhet i
Sighisoara och byar, samhällen,
utvecklingsprojekt etc.
Vi samarbetar med lokala kyrkor,
skolor och myndigheter.

Metro Ministries
Rumänien

Sommarmissions-team och projekt ”Win-Win” mission
I samarbete med olika kyrkor
välkomnar vi ungdomsgrupper som
gör missionsresor tillsammans med
oss och hjälper våra lokala team
med vårt barn- och ungdomsarbete.
Den här sommaren kommer 4
ungdomsgrupper att besöka oss.
I sommar kommer vi att arbeta 2
veckor i byn Albesti i Vita Dalens
romska samhälle.
Den första veckan ska vi undervisa
barnen om frihet i hjärtat men också
göra pyssel och lära dem att skriva.
Av 160 barn är det bara 15 som går
i skolan och inget barn går i
förskolan.
Den andra veckan ska vi undervisa
om grundläggande värderingar: att
lyssna, förlåtelse, osjälviskhet, att
du är viktig, etc.

Vi planerar också att hjälpa dem att
byta ut trasiga glas i de små och
sköra fönstren i deras hem.
Under de sista veckorna i juli
kommer vi att besöka olika byar och
ge barnen några minnesrika
lägerdagar.
Sista helgen i juli ska vi samarbeta
med den lokala kyrkans
ungdomsgrupper i en
ungdomskonferens för att
uppmuntra och utmana de lokala
såväl som de besökande
ungdomsgrupperna att växa i sin tro
och vandra med Gud.
Bed med oss för livsavgörande
upplevelser och för deras framtid.

