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Update School Janoshi 
 
De school is in september weer gestart na de zomervakantie. 
 
’s Morgens om 8.00 uur komen de kinderen van 4 t/m 6 jaar. Dit zijn meestal 11 
kinderen. Zij krijgen les van Agi of Erzsebet. Ze leren hier vooral discipline en 
doorzettingsvermogen. Elke morgen begint met een dankgebed. En daarna krijgen ze 
een ontbijt wat vers klaar is gemaakt door Eva, de kokkin. Het ontbijt bestaat vaak uit 
sandwiches, cake, thee etc. Verder leren ze op school gedichten, liedjes, etc en spelen 
ze verschillende spelletjes. Elk uur heeft een ander leerdoel. 
Aan het eind van de ochtend krijgen ze om 12.00 uur een warme maaltijd klaargemaakt 
door Eva. 
 
’s Middags komen de kinderen van 7 t/m 10 jaar. Dit zijn 18 kinderen. 
Als de kinderen komen krijgen ze warm eten. Ook weer klaargemaakt door Eva 
Ze beginnen het warme eten met een dankgebed. Na het warme eten ontvangen ze 
lessen van Agi of Erszebet. De lessen bestaan uit leren lezen, schrijven, tekenen en ze 
leren hen creativiteit. 
Na de lessen ontvangen ze avondeten. Dit kan als ze willen een herhaling zijn van de 
lunch (het warme eten) of sandwiches. 
 
Eva krijgt hulp van een aantal meiden die willen leren koken. 
De gehele dag zorgt Molnar Jozsi (de oude chief) dat de school warm is. Hij zorgt dat de 
houtkachel blijft branden. 
 
14 kinderen die de school in het kamp bezochten hebben kunnen doorstromen naar de 
reguliere school in Janoshi zelf. Dit is heel mooi.  Deze kinderen hebben een voldoende 
basis geleerd in het kamp waardoor dit mogelijk is. De kinderen zijn 10 jaar en ouder.  
 
Voor veel van hen is dit erg spannend. Zij blijven het liefst in het kamp op school. Helaas 
is dit niet mogelijk, omdat ze hier alleen de basis krijgen en daar niet verder kunnen 
leren. Wilt u speciaal voor hen bidden? Dat ze blijven volhouden en de school 
aankunnen? Dat ze worden geaccepteerd op school in hun klas? En dat ze het belang 
van leren blijven zien? Maar ook voor hun ouders? Dat zij hen blijven stimuleren en ook 
het belang hiervan blijven zien. 
 
Verder hebben ze kerst gevierd op school. Van Peter begrijp ik dat er 114 kinderen 
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waren uit het kamp in de leeftijd van 2 t/m 12 jaar. Dus ook kinderen die niet de school 
mogen of kunnen bezoeken (vanwege ouders die dat verbieden bijvoorbeeld).  De 
kinderen hebben gezongen en gedichten voorgedragen. Verder hebben zij allemaal een 
pakketje met lekkers gekregen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

We willen jullie vragen voor hen te bidden? Voor hun gezondheid, warmte in de koude 
winter maanden en voeding en bovenal dat ze Gods warmte en liefde mogen ervaren. En 
willen jullie ook bidden dat de ouders die hun kinderen niet naar school willen laten gaan, 
gaan inzien dat het belangrijk voor hun kinderen is om wel te mogen gaan 
 
Ook willen we jullie vragen om mee te bidden dat we dit project kunnen voortzetten. De 
giften zijn gedaald voor de school en de prijzen zijn gestegen in Oekraïne. 
Om de school te kunnen voortzetten hebben we 700 euro per maand nodig. Op dit 
moment zitten we op 350€.  
 
Zouden jullie ook willen controleren of jullie giften nog worden overgemaakt naar de 
goede rekening (NL97 ABNA 055 24579 49 tnv stichting Eindhovenbouwt) en dat er 
‘Schoolproject Janoshi’ wordt bij vermeld?  
 
Namens ons en de zigeuners uit Janoshi heel hartelijk dank voor uw steun in gebed en in 
giften. 
 
Hartelijke groet  
Otto Deddens en Lisette Schneider 


