
Voortgangsverslag augustus mbt nieuwbouw Selah 
gebouw voor onderwijs-begeleiding Romakinderen 
 
5 augustus 2016 Reghin, Roemenie, Stichting Phoneo 
 
Beste sponsor,  
 
Ik schrijf u dit verslag omdat uw organisatie, stichting, fonds of kerk bijdraagt aan de realisatie van ons nieuwe 

gebouw voor onderwijsbegeleiding. Onderwijsbegeleiding die onmisbaar is voor de Romakinderen hier in het dorp 

Petelea. Zonder deze begeleiding zien wij in de praktijk dat velen van hen letterlijk analfabeet blijven.  

Mede dankzij uw hulp staat er nu al een heus gebouw met 5 mooie klaslokaaltjes, een eetzaal en ruimtes waar de 
kinderen zich kunnen verkleden en douchen. Elke dag opnieuw verwonderen wij ons over het feit dat deze droom 
werkelijkheid wordt. Regelmatig bezoeken we de bouwlokatie met de kinderen en zij zien er enorm naar uit straks 
hier te kunnen komen leren en spelen. Op dit moment is het gebouw volledig glas- en waterdicht en wordt gewerkt 
aan de afwerking van de binnenruimtes. 
Om u een beeld te geven van de vorderingen van de bouw voeg ik bij dit verslag ook enkele foto’s voor u toe.  

De volgende werkzaamheden zijn gedaan: 
- Installatie radiatoren bovenverdieping 
- Installatie dakramen 
- Schilderwerk bovenverdieping 
- Installatie vloerverwarming begane 

grond 
- Pleisterwerk begane grond 
- Schilderwerk begane grond  
- Een start is gemaakt met het tegelwerk 

in de badkamerruimtes 

- Een goede tweedehands keuken is 
aangeschaft en zal in de tweede week 
van september geplaatst worden (na 
een zomerstop in de maand augustus).  

- Een bezoekende stratenmaker heeft 
het buitenterras gelegd 

- Electra is in de afwerkingsfase.  

 
Op dit moment werken wij hard aan de financiering van de laatste fasen van de bouw; sanitair, vloertegels, 
laminaat, de vergunning voor 
gasaansluiting en het pleisterwerk aan de 
buitenzijde. Als we dit op tijd rondkrijgen 
hopen we het gebouw al eind oktober in 
gebruik te kunnen nemen. 
 
Hartelijk dank voor uw steun en 
vertrouwen, mede namens de kinderen, 
ouders en leerkrachten, 
 
Met vriendelijke groeten,  
Ilja Witte, Stichting Phoneo 
 


