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Update Schoolproject  Janoshi nov ‘14 
 

Allereerst heel hartelijk bedankt voor al jullie bijdragen en gebed. Hierdoor is het mogelijk de 

kinderen in Janoshi naar school te kunnen laten gaan!! De school is nu ook daadwerkelijk 

gestart, na het overwinnen van nog wat  strubbelingen als:  

- Miklos Poscai  zou komen koken voor de kinderen, maar heeft een hernia opgelopen. 

Hierdoor moest Peter Gabor op zoek naar een nieuw iemand.  

- Een hoop families waren vertrokken uit het dorp naar de vuilnisbelten om op zoek te 

gaan naar materialen die ze kunnen verkopen (bijv. oud ijzer) en/of eten. Hierdoor 

waren in het begin nog een hoop kinderen niet in staat om naar school te komen.  

- De jacht op een goede ketel duurde langer dan gehoopt. Maar was uiteindelijk 24 

oktober toch klaar  

 

’s Ochtends komen de kinderen van 4-6 jaar. De 

lerares Varadi Agnes geeft les en zorgt voor de 

kinderen met veel geduld. De kinderen vinden 

het geweldig!  

Er zijn alleen problemen met de ouders. Veel van 

de ouders verwaarlozen hun kinderen en willen 

niet dat ze naar school gaan om te leren. Zij 

sturen de kinderen niet op tijd en houden zich 

niet aan de hygiëne voorwaarden/regels die de 

school stelt.  

 

’s Middags komen de oudere kinderen (7-10 jaar). Peter en de juf hebben aangezien er nog 

plek was ook kinderen uitgenodigd die ouder zijn dan in eerste instantie de bedoeling was.  

Deze kinderen wilden ook graag leren schrijven en lezen. Vandaar dat de leeftijd nu 7-10 jaar  
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is ipv alleen de 7- jarigen. De juf leert hen lezen, schrijven, basis rekenen, maar ook hoe ze hun 

pennen en potloden moeten vasthouden, hoe ze hun handen moeten wassen voor het eten en 

hoe ze bijv naar de toilet moeten gaan en hoe dit te doen, etc. 

 

Peter Gabor heeft 2 mensen gevonden die het gebouw onderhouden: Monar Jozsef en Erzsike. 

Jozsef verwarmt het gebouw en onderhoudt het technische gedeelte. Ersike houdt het gebouw 

schoon. 

 

Ook kookt Erzsike voor de kinderen. Zij heeft tot nu toe al 

gekookt en volgens Peter Gabor kookt ze goed, gevarieerd en 

smaakvol. De kinderen vertellen haar vaak de dag ervoor wat ze 

graag de volgende dag willen eten  

 

 

 

 

 

Verder is Peter Gabor bezig om steeds meer aanpassingen te maken voor de school die nodig 

zijn.  Ze hebben een halletje gemaakt bij de ingang waar de kinderen hun jassen/truien 

kunnen ophangen en schoenen neer kunnen zetten. 

Ze hebben stap voor stap schoolbenodigdheden uit het pakhuis (waar onze transporten ook 

terechtkomen) gehaald. 
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Daarnaast hebben ze hebben een vrijwilliger gevonden die verantwoordelijk is voor de 

computer en projector. Ze willen graag 2 of 3 keer per week een christelijke film laten zien 

aan verschillende leeftijdsgroepen. 

 

 

Allemaal mooie dankpunten. Toch zijn er ook zorgpunten. De juf van de jongste kinderen 

stopt per 1 december en Miklos is nog niet herstelt van zijn hernia.  Maar ook de financiën. Op 

dit moment kost de school 675€ per maand. Maar dit wordt meer als alle kinderen aanwezig 

zijn (dan ligt het rond de 800-850€ per maand). Op dit moment komen we met alle 

(eenmalige en maandelijkse) bijdragen op bijna 600€ per maand. We komen dus nog zeker 

75€ per maand tekort. En later in het jaar wel 200€ tekort per maand.  

 

Graag jullie gebed voor: 

- De kinderen die naar school gaan 

- de ouders , dat zij de kinderen gaan stimuleren naar school te gaan 

- het onderwijs . dat deze goed aansluit bij de kinderen die gaan 

- de juffen, voor wijsheid en doorzettingsvermogen en dat zij de de kinderen het 

onderwijs kunnen geven die aansluit bij hen 

- financiële steun; op het moment hebben we nog niet genoeg bijdrage per maand. Peter 

en Viki die alle organisatie rondom de school doen 

- Miklos die nog steeds last van zijn hernia heeft 

- dat er snel een nieuwe juf mag komen 

 

 

Zijn er nog vragen? Neem dan contact met ons op via: 

 oekraine@eindhovenbouwt 

 

 

Namens het MT Oekraïne van Stichting Eindhoven Bouwt, 

Otto Deddens en Lisette Schneider 
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