
 
 

 
 

Betreft: Lesnacht goed doel: Charis 

 

Putten, 9 maart 2018 

 

Beste leerling van leerjaar 2 en 3, 

Dit schooljaar is het weer tijd om actie te voeren voor ons goede doel, Stichting Charis. Stichting 

Charis werkt in Roemenië met de Roma. De Roma, ook wel zigeuners genoemd, zijn van oorsprong 

een nomadisch volk, maar tegenwoordig leven ze vaak in kampen of in achterstandswijken. De Roma 

spreken een eigen taal, het Romani, en dat is een spreektaal. Lezen en schrijven is daarom niet zo 

belangrijk voor de Roma. Veel kinderen gaan daarom ook helemaal niet naar school en hebben dus 

geen diploma. Stichting Charis wil de Roma helpen door het aanbieden van onderwijsprojecten zodat 

de Roma kinderen een betere kans krijgen op een goede toekomst en daarmee de cirkel van armoede 

kan doorbreken.  

Jij kunt Stichting Charis en daarmee de Roma kinderen helpen!!!   

Op donderdag 22 maart wordt op Groevenbeek Putten een lesnacht georganiseerd. Deze begint op 

22 maart om 19:30 uur en eindigt op vrijdag 23 maart om 07:30 uur. Tijdens deze nacht worden er tal 

van activiteiten georganiseerd om jou en de docenten wakker te houden en het met elkaar gezellig te 

hebben.  

Hoe kun je meedoen? 

1. Stap 1: Als je wilt meedoen, stuur dan zo snel mogelijk een mail naar mevrouw Smeets 

(lsmeets@groevenbeek.nl). Er kunnen 50 leerlingen meedoen. 

2. Stap 2: Haal bij mevrouw Van den Pol een sponsorkaart op.  

3. Stap 3: Om mee te kunnen doen zorg je voor een minimaal sponsorbedrag van € 50,= 

4. Stap 4: Heb je deze € 50,= of meer opgehaald, stuur dan mevrouw Smeets nog een mail. Jouw 

aanmelding wordt dan definitief gemaakt. Hierna kun je nog verder gaan met geld ophalen, want 

meer is altijd beter! 

Let op: Hoe eerder je je sponsorbedrag bij elkaar hebt, hoe groter je kans is om deel te nemen. Het 

aantal leerlingen dat kan deelnemen is echt 50.  

 

Vrijdag 23 maart 

Uiteraard ben je, als je deelneemt aan de lesnacht, op vrijdag 23 maart na 07:30 uur VRIJ, dan kun je 

lekker bijslapen want slapen doen we natuurlijk niet tijdens de lesnacht! Leerlingen die niet 

deelnemen hebben gewoon les. Heb je nog vragen, dan kun je terecht bij mevrouw Smeets of 

mevrouw Smit. 

Prijzen 

Voor de leerling (één in de onderbouw en één in de bovenbouw) die het hoogste bedrag inzamelt 

liggen er 4 toegangskaarten voor Walibi klaar. Voor de klas met het hoogst ingezamelde bedrag wordt 

een mooie prijs beschikbaar gesteld. We hopen op veel aanmeldingen en natuurlijke hoge 

sponsorbedragen!!! 

Hartelijk groet, 

Mevrouw Smeets         (lsmeets@groevenbeek.nl) 

Mevrouw Smit              (fsmit@groevenbeek.nl) 

Mevrouw Van den Pol (gvdpol@groevenbeek.nl)  
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Extra informatie over Charis 

Waar staat Charis voor? 
Stichting Charis is een Roemeens/Nederlandse non-profit organisatie met een christelijke identiteit. 
Deze organisatie wil zorgdragen voor de zwakkeren in de samenleving, het maakt niet uit hoe hun 
achtergrond is. Ze werken hierbij vanuit “geloof, hoop en liefde” waarvan de meest belangrijke liefde 
is. Charis gelooft dat ieder mens belangrijk is, dat hij de moeite waard is, recht heeft op scholing, een 
veilige leefomgeving en een fatsoenlijke maaltijd.  
In Roemenië is er een tweedeling te zien tussen rijk en arm. De Roma zigeuners bevinden zich over 
het algemeen aan de onderkant van de samenleving. Door middel van het werk van Charis wordt er 
een verandering gebracht in het leven van deze achtergestelde groep mensen. 

Wat doet Charis? 
Charis ondersteunt kinderen voornamelijk op het gebied van scholing, maar ook door de kinderen te 
ondersteunen bij het maken van kosten voor bijvoorbeeld transport naar school toe. Door 
verschillende projecten wordt aan kinderen hulp geboden. Hierdoor hebben zij een betere kans op 
een goede toekomst.   

Hoe pakt Charis dit probleem aan? 

Geloof, hoop en veel liefde:  

Charis heeft in 2007 ‘Casa Esperanta’ geopend, het onderwijscentrum waar leerlingen bijles krijgen en 

huiswerkbegeleiding krijgen. In kleine groepen van ongeveer 10 leerlingen krijgen de leerlingen een 

dagdeel les, waarbij er veel persoonlijke aandacht is. De ROMA kinderen worden basisvaardigheden 

geleerd, als bijvoorbeeld klokkijken, en zullen vanuit ‘Casa Esperanta’ door kunnen stromen naar het 

middelbare onderwijs. Ook worden er warme maaltijden aangeboden en wordt er veel aandacht en 

liefde gegeven, iets wat veel kinderen thuis niet krijgen.  

Tieners die al op het middelbare onderwijs zitten, worden ondersteunt bij het maken van kosten als 

transport van en naar school. Zo worden de leerlingen gestimuleerd naar school te blijven gaan, hun 

dromen vast houden en het geloof blijven houden dat de toekomst beter kan worden.  

Ook worden gezinnen ondersteund bij het betalen van vaste lasten en dagelijkse benodigdheden als 

brood en water. Voor 40€ kan een gezin al een maand ondersteund worden door Charis.  

Waar gaan wij actie voor voeren? 

Het kost Charis € 175,00 per maand om een kind huiswerkbegeleiding te geven en een warme 

maaltijd. Met onze actie willen wij een kind een jaar lang de kans geven op ondersteuning door 

Charis.   

 

De lesnacht wordt gehouden in de nacht van 22 op 23 maart 2018. 

 

 

Voor meer informatie: http://stcharis.org/nl/  
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