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Stichting

We moeten
kinderen
leren
dromen
met
hun
ogen
open...
Genieten van het gemeenschappelijke met respect voor elkaars verschillen.

Laten we de kinderen leren dromen…
…met de ogen open.
Een project van Stichting Kleeza dat als doel heeft bruggen te slaan tussen
‘Sinti en de Gajo’s’ – oftewel – tussen ‘Zigeuners en Burgers’.

De oorsprong.

In de doelstellingen van de Stichting Kleeza zit diep verankert het beslechten van barrières
en het slaan van bruggen tussen twee bevolkingsgroepen die wel naast elkaar wonen
maar niet of nauwelijks met elkaar in contact zijn. Terwijl in beide culturen mooie dingen
schuilgaan die eigenlijk met elkaar gedeeld zouden kunnen worden.
Het motto dat onlosmakelijk gekoppeld is aan deze doelstilling is:
“Genieten van het gemeenschappelijke met respect voor elkaars verschillen.”
Regelmatig heeft de
Stichting zich de vraag
gesteld; Hoe bereiken we
dat doel? Welke middelen
kunnen we inzetten om
zo’n brug te slaan? Hoe
effectief zijn de grote maar
ook de kleine projectjes
die we organiseren? Als
‘meten’ ‘weten’ is hoe
kunnen we dan meten
wat het effect is als twee
Sinti moeders gaan kleeza
koken op de basisschool.
Als ‘meten’ ‘weten’ is hoe kunnen we
dan meten hoe het gewaardeerd wordt
wanneer de stichting een gezamenlijk
Sinterklaasfeest organiseert.
Onze conclusie is dat je het niet kán
meten. Het zijn klein initiatieven die een
lange adem vergen. Zo klein als de initiatieven zijn, zo klein zijn ook de dingen waaraan je
kunt merken dat er kleine stapjes naar elkaar toe gezet worden.
Diepgewortelde vooroordelen gebaseerd op aannames en percepties poets je niet in één
klap weg met pepernoten en kleeza eten.

Als we nu eens,…het project
Toen kwam ineens de vraag op,… Ja, maar…wat dan?
Gevolgd door de opmerking, … En als we nu eens!
En als we nu eens; …die oude zigeunerwagen zouden opknappen!
En als we nu eens; …hem niet opknappen maar écht restaureren!
En als we nu eens; …als die klaar is, met paard en die wagen op pad zouden gaan!
En als we nu eens; …twee Sinti kinderen en twee burgerkinderen zouden meenemen.!
En als we nu eens; …zeggen dat ze hun mobiele telefoon thuis moeten laten!
En als we nu eens; …onderweg traditioneel op houtvuur zouden koken!
En als we nu eens … ’s avonds samen muziek zouden maken!
En als we nu eens; …dat een paar keer per jaar zouden doen, steeds met andere kinderen!
En als we nu eens; …daar een prachtige documentaire van zouden maken!

Wat zou er dan gebeuren?
Zou er dan niet; …een prachtige wagen voor het nageslacht bewaard blijven?
Zou er dan niet; …een prachtige tocht gemaakt worden die nooit meer vergeten wordt?
Zou er dan niet; …tussen de kinderen een waardevolle vriendschap ontstaan?
Zou er dan niet; …zonder de afleiding van de telefoon meer gezien en beleefd worden?
Zou er dan niet; …door te koken op houtvuur meer het gevoel van vroeger zijn?
Zou er dan niet; …door de muziek plezier en verbroedering beleefd worden?
Zou er dan niet; …een wachtrij ontstaan van kinderen die ook eens mee willen?
Zou er dan niet; …elke passant zich omdraaien om naar de wagen te komen kijken?
Zou er dan niet; …door mensen met veel belangstelling gevraagd worden wat we doen?
Zou er dan niet; …oprechtere belangstelling ontstaan?
Zou er dan niet; …makkelijker contact ontstaan dan door een uitnodiging op het ‘kamp’?
Zou er dan niet; …vanuit die documentaire geweldig lesmateriaal ontstaan voor op school?
Zou er dan niet; …door die documentaire een veel groter publiek bereikt worden?

Het antwoord!

Toen we zo bij elkaar zaten en alle overwegingen die begonnen met
‘En als we nu eens;…’ ons steeds enthousiaster maakten en alle vragen die begonnen met
‘Zou er dan niet,…’ met een volmondig JA beantwoord werden toen was het duidelijk.

DIT GAAN WE DOEN…!!!

Dromen met de ogen open..?
Als wij onze kinderen willen laten dromen
met hun ogen open dan zullen we zélf
deze droom voor hun zichtbaar moeten
maken.
Door het verhaal van dit project te delen
met derden hebben we vele positieve
reactie mogen ontvangen.
We zijn druk in de weer om een sluitende
begroting te realiseren en we weten
ons daarin gesteund door diverse
participanten.
De stichting Kleeza heeft uit eigen
middelen al een historische wagen kunnen
aankopen. Een beauty van meer dan 100
jaar oud. De restauratie is nog een hele
uitdaging
De komende maanden staan in het
teken van het werven van fondsen en
sponseringen.

Een eerdere wagen...

Wij hopen dat wanneer wij ons project tot
op de punt nauwkeurig hebben begroot,
wij ook bij u een subsidie verzoek mogen
indienen en dat u dit verzoek met een
bovengemiddelde belangstelling zou
willen beoordelen.
Hoogachtend,
Stichting Kleeza,
Reinoud Weiss
Voorzitter.

Zo troffen wij eerder in België een wagen
aan. Geheel verwaarloosd...!!!
Ook deze wagen werd door Stichting
Kleeza behoed voor verder verval.
Van de wagen van ons ‘Droom-project’
zijn nog geen foto’s beschikbaar.
Die wagen overstijgt alle verwachtingen
en is meer authentiek dan de wagen hier
afgebeeld.

Achtergrond foto:
Panagia tou Sinti klooster. Klooster gewijd aan de
Maagd Maria in het district Paphos op Cyprus

Roermond; Kapel in ‘t Zand.
Deze kapel is van grote betekenis voor de Sinti gemeenschap.
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