CURRICULUM VITAE
Mag. Ruth Zenkert
Ruth Zenkert s-a născut în anul 1962, în Schwäbisch Hall, Germania, într-o familie
cu cinci copii. După bacalaureat, a studiat în domeniul programării. În 1984, în
cadrul unei școli de teologie, îl întâlnește pe Părintele Georg Sporschill SJ, întâlnire
care a marcat viețile amândurora: ea lucrează ca voluntară în așezământul lui de
tineri al Asociației Caritas din Viena. Își începe în același timp studiile, pentru a
deveni profesoară de religie și absolvă în 1988.
Între 1988 și 1993, Ruth Zenkert preia conducerea așezământului de tineri al
Asociației Caritas din Viena până când drumul ei o duce în România. Alături
dePărintele Georg Sporschill SJ, pune bazele proiectelor sociale CONCORDIA în
România și adună de pe străzi mii de copii și tineri fără adăpost. Sub îndrumarea
ei, CONCORDIA îți extinde aria de activitate, ajutând orfani, tineri ai nimanui și
vârstnici nevoiași și din republica Moldova și Bulgaria. ,,Mergem acolo, unde este
cea mai mare nevoie”, acesta este principiul care o aduce pe Ruth Zenkert în
Transilvania/România, unde, în anul 2012, își începe activitatea. Împreună cu
Părintele Georg Sporschill SJ, înființează în Hosman Asociația ELIJAH. La marginea
satelor din zonă, mii de familii de etnie romă locuiesc inghesuite în colibe de cârpici
și excluse de societate, analfabetimsul, șomajul și deznădejdea fiind la ele acasă.
Asociația ELIJAH își propune să ajute familiile cu mulți copii să iasă din mizerie
prin forțele proprii, pentru a rupe cercul vicios al sărăciei. Ruth Zenkert se
adresează în primul rând copiilor și tinerilor, cărora le oferă centre sociale, ajutor
la efectuarea temelor, lecții de muzică și ateliere de meserii, pentru a avea astfel
noi perspective. Locuiește și lucrează în Hosman, în cadrul comunității ELIJAH.
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