
PROJECTPLAN PATA RAT
Waar:

Per 1 maart zal Stichting Help Straatkinderen (SHS) in samenwerking met de Roemeense stichtingen 
ProRroma en Charis een voedselproject starten op een vuilnisbelt, genaamd Pata Rat.  Op deze vuilnis-
belt, aan de rand van de Roemeense stad Cluj, wonen honderden mensen in schrijnende armoede.

Deze mensen leven van wat de vuilnisbelt hen biedt. Door afval te verzamelen en te verkopen vergaren ze 
enig inkomen. Dag en nacht werken volwassenen en kinderen met gevaar voor eigen leven in het vuilnis.

SHS heeft op deze plek al een aantal projecten uitgevoerd: er is een huis gebouwd, er zijn speeltoestellen 
geplaatst, incidenteel werd er voedsel uitgedeeld en er is een microkrediet verstrekt voor de productie 
van wenskaarten, waardoor een aantal gezinnen geholpen zijn.

Wat:

Vanaf maart gaat SHS 1 dag in de week voedselpakketten uitdelen op Pata Rat. Dit doen wij in samenwer-
king met stichting ProRroma en stichting Charis. In een pakket zitten twee broodjes, fruit en wat drinken. 
De pakketten zijn bestemd voor de kinderen die op Pata Rat wonen, wat concreet betekent dat we 120 
pakketten per week gaan uitdelen. Medewerkers en vrijwilligers van betrokken stichtingen gaan dit uit-
delen en waar mogelijk zullen we ook andere Roemeense vrijwilligers betrekken bij dit werk. Het project 
wordt in Roemenië gecoördineerd door Henk van der Lingen, die namens SHS is uitgezonden en onder de 
vlag van stichting Charis werkt in Roemenië.

Ook op andere dagen wordt er door andere stichtingen voedsel uitgedeeld. Wij sluiten aan bij bestaande 
initiatieven en weten dat de zorg gecontinueerd wordt. SHS wil graag een bijdrage leveren aan het terug-
dringen van de honger die de kinderen op Pata Rat lijden.

Kosten:

Het voedselproject is begroot op 450 euro per maand. Hiermee kunnen wij de pakketten samenstellen 
en zijn ook andere kosten (zoals transport etc.) gedekt. 
In Kampen is een kernteam samengesteld die verantwoordelijk is voor voldoende financiële middelen om 
dit project draaiende te houden.
In eerste instantie heeft SHS zich aan dit project gecommitteerd voor de duur van een half jaar. Na vier 
maanden zullen we het project evalueren met de samenwerkende stichtingen en besluiten of doorgaan. 
Uiteraard spelen de financiën een belangrijke rol in deze beslissing. 


