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Kära Vänner och Understödjare! 
 
 

 
 

Nu har en ny skoltermin startat och vi har fått en första 

rapport från stiftelsen skolprojekt i Floresti i Rumänien, 

som (översatt till svenska) lyder så här:  

 

Kära Vänner,  

Med Guds hjälp börjar vi ett nytt skolår 2019-2020 i 

projektet som fått namnet ”Jag är elev och det är fantas-

tiskt!” Det är sjätte året för projektet. Är detta möjligt?! 

När vi ser förändringarna under dessa år får vi nytt mod. 

Vi är med och skapar framsteg i dessa barns liv! Natur-

ligtvis med Guds hjälp och med er från Stiftelsen Brödet!  
 

I år är antalet klasser 32 stycken, varav  

Förberedande klasser -7 st 

Första klass – 7 st  

Andra klass – 7 st  

Tredje klass - 6 st 

Fjärde klass- 5 st 
 

Förra året berättade vi att det ökat till så många som 25 

klasser (anm. från 17 när projektet startade 2014), vad 

ska vi då säga nu när det är 32 klasser?! När vi för sex 

år sedan startade projektet hade skolan 470 elever varav 

182 romska. Idag är de 1056 elever och 403 av dem är av 

zigensk etnisk grupp. (anm. I Rumänien kallar de sig inte 

romer). Nu arbetar man på att bygga ut skolan. Vi 

hoppas den nya byggnaden blir klar att använda fr.o.m. 

oktober. Med den humanitära hjälp som transporten från 

Stiftelsen Brödet skickade i somras lyckades vi leverera 

säckar med kläder till alla dessa 403 zigenska elever och 

deras familjer.  
 

  
Här delas klädsäckarna ut. Dana är kvinnan med solglasögon.  

 

Vi har döpt projektets seminarier för det nya läsåret till 

“Politik på barns språk” och delat in det i elva punkter: 

1. Vad betyder det att vara medborgare?  

2. Vad betyder stat och land, och vem har ansvaret?  

3. Varför är vissa länder rika och varför andra fattiga?  

4. Kan ett krig motiveras? Hur kan vi få mer fred?  

5. Vad är terrorism? Hur kan vi bekämpa den?  

6. Vad används fängelser till och vem hamnar där?  

7. Vad skulle du som elev göra om du var lärare, direktör 

eller utbildningsminister?  

8. Vad skulle du göra för miljön för att vår planet ska 

leva?  

9. Vad vill du göra när du växer upp, vad vill du arbeta 

med och hur tror du att du skulle kunna bidra till vårt 

lands ekonomi?  

10. Vad skulle du göra om du var polis, läkare eller 

advokat?  

11. Vad kan du, som är en fantastisk elev, göra?  
 

Som ni märker kommer eleverna att få ny kunskap. Vår 

tanke är att eleverna behöver förstå den värld de lever i 

och vad som händer runt dem. Låt oss be för ett bra år, 

ett fint år för eleverna och att vi alla tillsammans kan 

glädja oss. Vårt projekt heter ju "Jag är en elev och det 

är fantastiskt!" Detta "fantastiska" försöker vi få in i 

deras liv. Tack från våra hjärtan till alla från Stiftelsen 

Brödet som stöder detta projekt!  

Med kramar och kärlek hälsar oss projektledarna  

Dana och Nuti 

 

Varje månad skickar Stiftelsen Brödet EUR 4000 (drygt 

SEK 40.000) till Floresti för att driva detta projekt.  

Hälsningar  
Lena, Roger, Arne, Elisabeth, Ivar 
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