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Ser det nytter

ON ESTI /R OMAN IA
:
I dag er det 20 år siden
revolusjonen i Roma
nia.

De grufulle bildene
av
lidende vanskjøtte ba
rn
so m rul let ov er fje rn
synsskjermene like før
jul i 1989 førte til spo
ntan hjelpeaksjon i Gren
land.
TA fulgte den fjørste ene, gjør
livet litt lettere
hjelpesendingen med tre for ma
nge.
trailerlass full av varme
Men fortsatt er fattigklær som rullet inn i lan
- do mm en lik e sy nl ig
det. Denne uka fulgte
vi b å d e i b y e n e o g p å
trailerlass nummer 187 landsb
ygda.
og 188 fra Grenlandsa
Derfor driver folkene
ksjonen med på jubileum- bak Gr
enlandsaksjonen
sturen. Vi kan fortelle
at fortsatt på med hjelpeinnsatsen fra 400 me
d- sendingene og har ingen
lemmer pluss tusenvis planer
om å slutte det
av tel em ark ing er so
m som kan kalles verdens
bidrar med klær o
g lengst varende spontanutstyr til hjelpesendin
g- aksjon.

ENDELIG: Rektor Laic Robert Constantin tar godt vare på en av de 36 datamaskinene hans skole fikk av
Grenlandsaksjonen.

Vil bygge datarom
COMANESTI: Traileren fra Grenlandsaksjonen stopper utenfor skole nummer sju i byen
Comanesti, en times biltur fra Onesti. Der
laster vi av 36 komplette datamaskiner.
Rektor på skolen, Laic Robert Constatin, organiserer elever til å bære inn utstyret og noen
skrivere.
- Dette har vi gledet oss til. Vi har ingen datamaskiner til elevene. Noen av dem har datamaskiner hjemme og noen er tilknyttet inter-

nett. - Kommer dere en tur til oss om ett år,
så står et eget datarom ferdig og det gleder vi oss
til.
- Vil skolen få internett som elevene også kan
bruke når de har lært seg datamaskinen?
- Ja, for vi i administrasjonen har internett.
Nå er det viktigste for våre 749 elever å se at også
vår skole får dataundervisning. Vårt mål er at
elevene skal få bedre kommunikasjon og lære
seg språk på en ny måte, sier rektoren.

Fortsetter neste side

