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 Update Schoolproject  Janoshi maart ‘16  
  

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 draait nu ongeveer 1 ½ jaar en er gaan 10 kinderen van 4-6 naar de ‘kindergarten’ 

(groep 1 / 2) en 20 kinderen van 7-10/11 jaar naar school in het kamp zelf (groep 3 / 4).  

De bedoeling is dat de kinderen daarna instromen in de openbare school in het dorp Janoshi zelf. 
Dit jaar zijn er, mede dus door het schooltje in het kamp, 7 kinderen ingestroomd op de openbare 
school in Janoshi.  

                        
       
Het schooltje in het zigeunerkamp krijgt ook steeds meer steun van deze openbare school, omdat 
de directrice de zigeuners welgezind is en ziet dat de zigeuners ook daadwerkelijk leren lezen en 
schrijven waardoor ze ook goed kunnen instromen. Zelfs een juf van deze openbare school komt 
lesgeven in het kamp. 
 
Een hele mooie vooruitgang om heel dankbaar voor te zijn! 

 

De kinderen gaan graag naar de school. In Januari toen wij op voorbereidingsreis waren 

kwamen de kinderen vragen of maandag de school weer begon (het was vakantie voor hen 

aangezien we er waren met het orthodoxe kerstfeest). Ze wilden heel graag weer beginnen  

 

Ook afgelopen zomer konden we merken dat er meer kinderen konden lezen en schrijven. 
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Een schooldag 

 

’s Morgens komen eerst de 4-6 jarigen naar de school. Zij krijgen dan ontbijt en vervolgens 

krijgen zij les in hygiene als handen wassen, naar de wc gaan, hoe met elkaar om te gaan, 

samen spelen, etc. Vervolgens krijgen zij een warme maaltijd van Ersike (de kokkin en 

schoonmaakster vd school).  

 

                              
 

Hierna komen de oudere kinderen (7-10/11 jaar). Zij krijgen eerst een warme maaltijd.  

 

Daarna krijgen ze les. De juf leert hen lezen, schrijven, basis rekenen, maar ook hoe ze hun 

pennen en potloden moeten vasthouden en als ze dit nog niet goed geleerd hebben in 

‘kindergarten’ nog hoe ze hun handen moeten wassen voor het eten en hoe ze bijv naar de 

toilet moeten gaan, etc.  

                                                            
  

http://www.eindhovenmeetsjanoshi.nl/
http://www.eindhovenmeetsjanoshi.nl/


Stichting Eindhoven Bouwt  www.eindhovenmeetsjanoshi.nl            oekraine@eindhovenbouwt.nl  

 
 

  

  
Schoolproject Janoshi: NL97 ABNA 055 24579 49 tnv stichting Eindhovenbouwt  mvv schoolproject Janoshi  
  

Sinterklaas 
In december hebben de kinderen op school sinterklaas gevierd. Dat St. Nicolaas ook in 
Oekraïne komt weten niet veel mensen maar deze goedheiligman, Sviatyij 
Mykolai /de heilige Nicholas, komt naar Oekraïne op 6 december. “ The Saint” bezoekt 
plaatselijke kerken en de kinderen ontvangen geschenken. Gekleed als een Byzantijnse 
bisschop, wordt de goedheilige vaak vergezeld door engelen ( en niet door Pieten zoals bij ons 
in Nederland). 

Sinterklaas dag is de belangrijkste dag voor het geven van geschenken.  

Oekraïense volks traditie herkent twee vormen van Sinterklaas: “Warme Nicholas” en ”Koude 
Nicholas” . Koude Nicholas, de bekende winter heilige, wordt beschouwd om de eerste 
sneeuw te brengen door te schudden met zijn baard. In West-Oekraïne wordt hij gevierd met 
het geven van geschenken, zoals hierboven beschreven. Gevierd in de lente, is de warme 
Nicholas, de patroonheilige van de landbouw, er wordt gezegd dat hij op het land loopt voor 
het drogen van overdreven natte gebieden. Op het festival beginnen de paarden te grazen in 
de velden, worden schapen geschoren en boekweit gezaaid. In havengebieden richt het 
festival zich op Nicholas als patroonheilige van de zeeën. 

Misschien een iets andere Sinterklaas dan in Nederland, maar de kinderen vonden het 

geweldig en hadden hier liedjes en gedichten voor voorbereid.  

 

Medische zorg 

Op deze dag heeft Peter Gabor er voor gezorgd dat de kinderen medische zorg kregen en 

medicijnen tegen kinderverlamming. 

Ze willen nu proberen dat de dokter en een verpleegkundige elke 14 dagen langskomen. 

Voorwaarde is dat ze een speciale ruimte krijgen en waar het ook warm gestookt kan worden. 

Hier wordt nog voor naar een oplossing gezocht. Misschien een stukje aanbouw aan de 

school. 
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Verkiezing Burgemeester Janoshi 

Ondertussen zijn er ook verkiezingen geweest voor een nieuwe burgemeester in het dorp 

Janoshi. Peter hoopt dat degene die gekozen is ook nakomt wat hij tijdens de verkiezingen als 

slogan had en dat dit niet alleen mooie woorden waren. Hij gaf nl aan dat hij graag wilde 

meewerken om het zigeunerkamp te verbeteren. 

We hopen en bidden dat dit ook positieve invloed op de school zal hebben. 

 

Financiën 

Tot nu toe hebben wij elke maand nog genoeg giften binnen gekregen om de school elke 

maand draaiende te houden. Als er iets over was, kon Peter iets extra’s voor de school kopen 

of iets renoveren. We hopen dat u uw giften door zult blijven geven en dat we nog iets meer 

donateurs krijgen zodat alle benodigdheden die nodig zijn aangeschaft kunnen worden. En 

ook bijvoorbeeld extra ruimte aangebouwd kan worden voor medische zorg zoals eerder in 

deze nieuwsbrief wordt genoemd. 

 

Gebedspunten 

Graag willen we jullie gebed vragen voor:  

 De kinderen die naar school gaan (zie namenlijst onder aan de nieuwsbrief); dat zij het 

fijn vinden om te leren, maar ook inzien dat door het leren zij een geheel ander leven 

kunnen krijgen dan hun ouders; 

 Er zijn 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.  Dit 

houdt in dat deze kinderen niet kunnen/mogen komen. Bid dat de ouders hun 

kinderen gaan stimuleren naar school te gaan en gaan inzien hoe belangrijk het is; 

 de juffen, voor wijsheid en doorzettingsvermogen (moeilijke groep kinderen om aan 

les te geven) en dat zij de kinderen het onderwijs kunnen geven die aansluit bij hen. 

 Dankpunt dat we elke maand genoeg financiën hebben binnen gekregen om de school 

draaiende te houden 
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Een paar extra gebedspunten die ook voor de kinderen belangrijk zijn, maar iets minder 

specifiek voor de school: 

 spirituele ‘oorlog’ in het dorp; 

 het vrouwenprogramma (bijbels, maar ze willen ook graag leren lezen en schrijven) en 

een extra hulp voor Viki; het is erg moeilijk met deze volwassen vrouwen om te gaan, 

vaak moeilijker dan met de kinderen. Soms willen ze leren en soms niet. 

Doorzettingsvermogen en liefde voor deze vrouwen is dan erg belangrijk. Graag gebed 

hiervoor voor Viki;  

 het kinderprogramma van Viki (Bijbel onderwijs); ook hierbij graag gebed voor 4 

tieners (Claudia, Viktoria, Valeria and Sveta) die meehelpen bij dit programma, dat zij 

meer mogen leren vertrouwen op de Heer en Hem beter mogen leren kennen. Dit geldt 

natuurlijk ook voor de kinderen 

 Ook graag gebed voor Viktoria, ze heeft een hartziekte en de dokters kunnen niet 

vinden wat het werkelijke probleem is. Ze heeft hier veel last van en voelt zich altijd 

moe. 

 Een groot dankpunt is Viki en Peter; zij besteden heel veel tijd en energie in het dorp. 

Geweldig dat zij dit voor God doen 

 

 

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

 oekraine@eindhovenbouwt  

  

  

Namens het MT Oekraïne van Stichting Eindhoven Bouwt,  
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Otto Deddens en Lisette Schneider  
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Kinderen 7-10/11 jaar 

1. Horvat Ferenc 

2. Horvat Pisti 

3. Horvat Dorina 

4. Illés Dániel 

5. Illés Miklós 

6. Molnár József 

7. Varga Erik 

8. Farkas Erika 

9. Farkas Amanda 

10. Molnar Ferenc 

11. Amit Erik 

12. Máté Margit 

13. Máté Karcsi 

14. Virág Sándor 

15. Molnár Viktor 

16. Horvát Beáta 

17. Varga Virginia 

18. Ámit Ruszlán 

19. Molnár Aleksz 

20. Molnár Roland 

 

Kinderen  4 - 6 jaar 

1. Horváth Dórika 

2. Máté Rita 

3. Molnár Jázmin 

4. Molnár Klári 

5. Horváth Mózes 

6. Ámid Brigitta 

7. Ámid Misi 

8. Horváth Dzseremi 

9. Balog Anna 

10. Balog Misk 
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