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Foto boven: In maart 2006 kwam de eerste groep kinderen aan in ons kindertehuis te Fundu Moldovei. 

Het was een verrassing dat het voltallige personeel aanwezig was en de dag werd gezamenlijk gevierd. 

Onder: straatkinderen helpen om een zandbak te kunnen plaatsen voor de kleintjes bij het sociaal 

centrum in Onesti. 
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Situatie in Roemenië      (bronvermelding politieke situatie: Roemenië Bulletin) 
 

De Roemeense bevolking krimpt snel. Vanaf 1994 daalde het bevolkingsaantal met meer dan 2 miljoen, 
tot 19,9 inwoners. De daling gaat gepaard met een aanzienlijke vergrijzing. Dat heeft 2 oorzaken, de 
emigratie naar hoofdzakelijk Spanje en Italië en een laag geboortecijfer. 
Van de bevolking is 25,4 procent arm en dat is een stijging van 600.000 personen ten opzichte van 2013. 
De reden dat de armoede toeneemt, ondanks economische groei, is de verbreding van de inkomenskloof. 
De economische groei komt bijna uitsluitend ten goede aan het meer welvarende deel van de bevolking. 
Daarmee is de migratie van laag opgeleide Roemenen naar het buitenland voor een groot deel bepaald.  
Op 17 november 2015 werd het kabinet van de nieuwe premier Dacian Ciolos beëdigd, na de val van de 
regering Ponta. Een ontwikkeling die te wijten was aan de onvrede bij de bevolking over de manier 
waarop Roemenen de afgelopen jaren is bestuurd en geregeerd.  Ook was er veel onvrede over de 
kaalslag in de bossen.  
Helaas is de Roemeense politiek doortrokken van corruptie. Van de 588 parlementariers zijn er 80 die 
problemen hebben met justitie vanwege corruptie, machtsmisbruik of soortgelijke feiten. De rechterlijke 
macht is evenmin onkreukbaar. In 2014 werden 7 rechters en 13 officieren van justitie veroordeeld 
wegens corruptie. Ook burgemeesters worden geregeld opgepakt. In december werden er 10 op een dag 
aangehouden. Dit feit kwam alleen in het nieuws omdat ook de burgemeester van Boekarest was 
aangehouden.  Zijn adviseur werd op heterdaad betrapt voor het aannemen van een grote som geld , 
volgens het openbaar ministerie een deel van het smeergeld voor illegale afgifte van bouwvergunningen. 
Het Openbaar Ministerie is een voorbeeld van goed functionerende instellingen want de corrupte 
bestuurders vallen bij bosjes. Helaas wekt dit eerder weerstand op bij de politici dan dat ze hun steun 
uitspreken maar het is een goed begin. Er werd een resolutie aangenomen over strenge 
integriteitscriteria. Het papier bleek weer erg geduldig, de criteria werden vergeten en de verzoeken tot 
het opheffen van de onschendbaarheid van de parlementariërs werden afgewezen. 
De bureaucratie is enorm, iets wat wij in de afgelopen jaren meerdere malen constateerden, regels 
worden genegeerd, te veel dingen worden op hun beloop gelaten en de overheid is er te weinig voor de 
burgers. Mensen worden aangesteld op belangrijke posities op grond van hun politieke betrouwbaarheid 
en niet op hun verdiensten. Op die verkregen positie gedragen ze zich als een stel zakkenvullers. 
Feit is ook dat veel projecten waarvoor EU-geld is toegezegd niet tijdig worden afgerond waardoor het 
land EU-gelden misloopt. 
Na de brand in een disco in Boekarest, waarbij 63 doden vielen, was het land in shock omdat de 
veiligheidsregels volledig waren genegeerd en de burgemeester werd aangeklaagd omdat hij ten onrechte  
een vergunning voor het functioneren van het onveilige gebouw had afgegeven. De dag daarna bood 
Ponta en de hele regering zijn ontslag aan. 
De veiligheidseisen zijn daarna aanzienlijk verhoogd, alsmede de integriteitseisen. De overheid heeft een 
betere weg ingeslagen, er is zeker ruimte voor verbetering. 
Salarissen en uitkeringen in Roemenië     (gegevens vanuit Roemenië ontvangen) 

Het minimumsalaris voor een 40 urige werkweek in Roemenië is € 173,05. Omdat werkgevers de  hoge 
belastingen die zij betalen een struikelblok vinden nemen ze veel mensen zwart in dienst. De werknemer 
ontvangt meer geld maar heeft dan het nadeel dat hij niet automatisch verzekerd is en hij of zij bouwt 
geen pensioen op. Hoogtes van enkele salarissen: een leerkracht €400,80, timmerman € 267,26, 
schoonmaakster € 178,17, een verpleegster €400,89 inclusief onregelmatigheidstoeslag. Ambtenaren, 
beroepmilitairen enz. verdienen aanzienlijk meer. Zij hebben, relatief gezien, een goed salaris. Advocaten, 
beroepsmilitairen etc. verdienen meestal meer dan € 1.100,-- 
De werkloosheidsuitkering duurt 6 maanden en is ± 500 lei per maand (€111,36) Er is daarna geen andere 
uitkering maar er is wel een sociale bijstand die afhankelijk is van de gezinssituatie. Heb je bijvoorbeeld 
een kar en paard dan gaan ze ervan uit dat je daarmee je brood kan verdienen, dus ontvang je geen 
bijstand. De mensen die kunnen aantonen dat ze echt geen werk kunnen krijgen ontvangen voor 4 
personen maandelijks € 98,44. Als tegenprestatie moeten  moeten ze een aantal uren per week voor de 
gemeente werken zoals straten vegen, vuil rapen en wij hebben ook geregeld hulp gekregen met het 
uitladen van vrachtwagens door deze bijstandontvangers.  



 

 Uitkeringen bij ziekte worden elk jaar herberekend. Eerder was het makkelijk om een arts om te kopen 
en dan zwart te gaan werken. Dat is er gelukkig niet meer bij, na een keuring wordt elk jaar het bedrag 
herberekend. De hoogte van de uitkering hangt af van de laatste 6 maanden dat je hebt gewerkt en is dan 
50% van dat bedrag. 
Kinderbijslag ontvangen ze in etappes. De eerste 2 jaar ontvangen ze per maand € 44,54 en vanaf het 
tweede jaar wordt dat €18,71. Ouders in de bijstand of die een te laag inkomen hebben kunnen een 
toeslag krijgen van € 17,81 per maand per kind. De kinderbijslag wordt afgenomen als een kind niet naar 
school gaat. Dit komt bij zigeuners geregeld voor, deze kinderen gaan vaak bedelen. Twee jaar geleden 
brachten wij wat speelgoed en lesmateriaal naar een school met alleen zigeunerkinderen.  Er was slechts 
een meisje op die school. Meisjes hoefden daar niet naar school, ze worden geacht om later voor de 
huishouding en de kinderen te zorgen.  Op die school was de kachel niet aan, op de reguliere scholen wel 
en er was minder lesmateriaal voorhanden.  Zigeuners worden erg gediscrimineerd, dat is schrijnend. Van 
de andere kant werken ze daar ook zelf aan mee omdat ze er hun eigen gewoonten en gebruiken op na 
houden en zich niet aanpassen. Maar kansen krijgen ze ook niet om werk te vinden, ze wonen meestal in 
gemeenschappen buiten de dorpen en steden dus er zal ook in de komende tijd geen verandering 
plaatsvinden. 
Pensioenen van ouderen zijn afhankelijk van het inkomen dat ze hadden en de bedragen die ze hebben 
afgedragen van hun salaris. Het kan voorkomen dat de werkgever een deel zwart betaalde om zo zijn 
eigen kosten te drukken. Veel mensen gaan hiermee akkoord om niet op straat te komen staan. Er is geen 
AOW zoals wij dat kennen, alleen het zelf opgebouwde pensioen. Het minimum pensioen is € 77,95. Dat 
ontvangen mensen die in staatsboerderijen hebben gewerkt.  Ze hebben soms nog een extra pensioen uit 
de oorlogsjaren. Dan worden ze als veteraan gezien, dan krijgen ze €22,27 extra. Het gemiddelde pensioen 
is ongeveer 1100 lei,  € 244.30. Op het platteland ontvangen ze meestal minder pensioen, dat varieert van  
tussen de €111,-- en € 178.--.   De meeste ouderen die een goede baan hebben gehad tijdens het 
communisme hebben niets te klagen. Het kan dus voorkomen dat een werkende minder geld in handen 
krijgt dan een gepensioneerde maar er is ook veel armoe onder de ouderen omdat er niet altijd betaald is 
voor hun pensioen. 
De kosten voor het levensonderhoud zijn hoog als je dat vergelijkt aan het inkomen van de mensen. 
Basis voedingsmiddelen zijn redelijk goedkoop maar voor de rest zijn de boodschappen bijna net zo duur 
als in het westen. Er zijn kleine dorpswinkeltjes waar je nog één rol closetpapier kunt kopen of één doosje 
lucifers maar je vindt er ook allerlei supermarkten zoals de Aldi, Kaufland, Pennymarkt en de Lidl. De 
prijzen zijn daar hetzelfde als hier in het westen, het meeste wordt immers geimporteerd.  
Ook de vaste lasten zijn hoog. Een gemiddeld gezin van 4 mensen in een flat met 3 kamers betaalt per 
maand €106,-- aan kosten voor gas, water en licht. De kosten voor de huur zijn nog hoger. Daar komen de 
kosten voor kleding en schoolgeld nog bij dus is het noodzakelijk dat man en vrouw beiden gaan werken. 
Het is geen wonder dat er zoveel jongeren naar het buitenland vertrekken en dat is te zien aan de vele 
nieuwe huizen die overal in het land worden gebouwd. Liefst aan de doorgaande wegen want die zijn 
immers geasfalteerd. Het nadeel van het werken in het buitenland is dat kinderen vaak de klos zijn, er zijn 
niet voor niets zoveel kindertehuizen. De ouders vertrekken naar het buitenland en de kinderen worden 
door de grootouders opgevangen wat meteen leidt tot een generatiekloof . De kinderen in tehuizen zijn 
zelden weeskinderen maar hun ouders zijn zonder verzorging voor de kinderen vertrokken of de 
gezinssituatie was zo slecht door scheidingen, verwaarlozing en/of dronkenschap dat de ouders uit de 
ouderlijke macht zijn ontzegd.  
 
Roemenië is een belangrijke partner/bondgenoot binnen de EU en de NAVO. Het Schengenverdrag is 
volgens Angela Merkel nog altijd actueel, in tegenstelling tot andere Oost Europese landen en het land 
streeft er naar om ook toe te treden tot de NAVO. Dit hangt af van de wijze waarop de corruptie wordt 
bestreden en daar wordt al voortgang in geboekt. Volgens de laatste berichten uit Roemenië zijn  ze ook 
bereid om vluchtelingen op te nemen, wederom in tegenstelling tot andere Oost Europese landen.  Ze 
staan open voor dialoog en zijn bereid te luisteren naar het standpunt van andere EU-lidstaten. Echter, 
goede voorlichting over vluchtelingen ontbreekt, wij horen alleen angst in hun commentaar hierop.  
Toch is enig optimisme voor de Roemenen op zijn plaats omdat de corruptie momenteel wordt 
aangepakt. Maar de bureaucratie is enorm en ergerlijk, is dat het volgende punt op de agenda? 



     Reis 26 februari tot en met 4 april                                    

Een pluim voor de 6 jongeren van het Maas Waal 

College te Wijchen die een presentatie gaven over 

Roemenië en het vraagstuk waarom er zoveel naar het 

buitenland vertrekken. Ook deelden ze de informatie op 

het sociale netwerk. Daarnaast: 10 jaar geleden opende 

het kindertehuis de deuren voor de toekomstige 

bewoners en dat werd gevierd met alle kinderen, het 14 

personen tellende personeel en Viorica en Florin. 

Zonder hen was het nooit gelukt om een tehuis te 

bouwen.                                                                         

Daarna was er een Bingo met de kinderen. De spanning 

is dan van hun gezichtjes af te lezen en het kiezen van 

een cadeautje is een moeilijke opgave. Iedereen wil 

heel graag poseren voor foto’s omdat ze weten dat de 

foto’s worden bewaard tot ze het tehuis verlaten.  



   Na het bezichtigen van de kamer die op de zolder 

is gerealiseerd en de controle van de 

slangenhaspels verlaten we de volgende dag 

Fundu Moldovei en rijden naar het 253 kilometers 

verderop gelegen  Sociale Centrum. Daar is altijd 

volop bedrijvigheid. De straatkinderen waren er 

en een groep jongeren met een beperking die 

met hun leidsters samen koekjes bakten, er werd 

gedanst en gezongen maar het meest genoten ze 

van het opeten van de zelfgebakken koekjes. 

Foto’s die Saskia ons stuurde van haar activiteiten 



Herman en Tom bekijken de houten blokhut die vorig jaar als opslagruimte is geplaatst door Saskia’s stichting.  

Zoals in de vorige nieuwsbrief is geschreven wordt de 

bovenverdieping verbouwd om ook jongere kinderen met een 

beperking, het Down syndroom of autisme te behandelen.     

Er zijn wat tegenslagen geweest omdat de gebruikers van het 

pand te laat hun beschikbare ruimten verlieten en er was meer 

werk dan was geraamd. Geen wonder,  gezien de staat van het 

gebouw.  De aannemer en het installatiebedrijf hadden er een 

hele klus aan en gaven aan dat het tot nu toe gedane meerwerk 

niet in rekening gebracht zou worden. Maar we waren het er allemaal over eens dat ook de elektriciteitskabels 

vernieuwd moesten worden. Dankzij onze sponsors kon ook die klus geklaard worden en er werd opnieuw een 

contract opgemaakt. We besloten terug te komen als de werkzaamheden gereed waren. 



Reis april       

Omdat we 15 computers hadden ontvangen 

van Computershop TotalIt uit Wijchen die naar 

Roemeense scholen zouden worden gebracht 

was het bestuur van de stichting Hulp aan Oost 

Europa bereid om deze met hun transport mee 

te nemen naar Cluj Napoca, waar wij landden 

en dan kon het worden overgeladen in onze 

gehuurde minibus. Ook de 62 door Diny 

Kuetsem aangekleedde poppen kwamen met 

hun transport mee waar we goede 

bestemmingen voor hadden. De dag erna 

reden we naar Onesti. Vrijwilligster Lenuta was 

aan het werk in de groentetuin en ook de nog 

jonge fruitbomen stonden in bloei.  

In het leslokaal geeft Angela seksuele 

voorlichting aan jongeren van een 

middelbare school. Er zijn veel 

tienerzwangerschappen en het ontbreekt 

thuis en op scholen aan goede voorlichting. 

Deze jongeren, jongens en meisjes samen, 

hebben zelf om voorlichting gevraagd nadat 

ze hoorden dat andere scholen al aan dit 

programma hadden meegewerkt.  



Linksboven: een kleuterleidster kwam 

met de kinderen langs het gebouw en 

bedacht dat het wel leuk was voor de 

kindertjes om daar te gaan spelen. Zo 

weet iedereen het sociaal centrum te 

vinden. Daarnaast: Ben en Saskia 

werken aan de zandbak waar nog 

dezelfde dag in werd gespeeld. Links: 

De computers werden door een bedrijf 

van Roemeense software voorzien. 

Dankzij de goede samenwerking met 

Saskia en het goede doel werden er        

geen personeelskosten in rekening gebracht. Saskia had ons twee adressen doorgegeven van dorpsscholen waar ze de 

computers goed konden gebruiken.         

 poppen voor de kleuters 



We hebben al honderden poppen 

uitgedeeld aan kinderen op 

kleuterscholen, in gezinnen en in 

tehuizen. Voor de jongens kopen we 

dan altijd zaklampjes en ook dat is 

een groot succes. Eerst kochten we 

knijpkatjes, goedkoop en zonder 

batterijen maar die zijn niet meer te 

koop dus kopen we nu zaklampjes 

die door middel van een 

draaisysteem zich weer opladen. 

Maar ook volwassenen hebben daar 

belangstelling voor. Toen we de 

eerste kleuterschool bezochten en 

we een kleuterklas binnenkwamen 

was er geen enkel kind dat 

reageerde. Ze zaten stil en waren 

muisstil. Op mijn vraag aan de juf of 

de kinderen altijd zo rustig waren zei 

ze: “nee, maar het is de eerste keer 

dat buitenlanders ons dorpje 

bezoeken”. Deze scholen zien er 

mooi en verzorgd uit maar de 

toiletten zijn zogenaamde Franse 

toiletten en dat lijkt ons niet erg 

handig voor kleuters om staande of 

gehurkt hun behoefte te moeten 

doen. Ze waren overigens schoon en 

dat is al heel wat.  Ook de kinderen gaan keurig gekleed 

naar school. De ouders zijn trots en gaan ook zelf keurig 

gekleed de straat op. Als ze thuiskomen kleden ze zich 

om. De Roemenen die bij ons op bezoek zijn geweest 

waren verbaasd dat wij, als we boodschappen gingen 

doen, met dezelfde kleren naar de winkels gaan die we 

thuis ook al droegen. In de verzorgingstehuizen voor 

ouderen waar wij tot nu toe zijn geweest, en dat zijn er 

toch nogal wat, worden ook geen pyjama’s gedragen. 

Ze liggen geheel gekleed in bed.  

De brandweer bezocht de scholen om er voorlichting te 

geven aan de kinderen. Even vergaten de kinderen dat 

wij er waren. Een brandweerwagen op het schoolplein, 

dat is weer eens heel wat anders dan versjes van buiten 

leren en knutselen. Wat toevallig dat wij daar op dat 

moment ook waren want het was de brandweer van 

Onesti waar wij de materiaalwagen uit Wijchen naar toe 

hebben gebracht. We zien nogal eens een auto in de 

straten die wij gebracht hebben voor rolstoelvervoer, 

vervoer van ouderen of een brandweerwagen. 



De vorige keer was er geen tijd om naar Solont te gaan, naar het kleine verzorgingstehuis voor ouderen. De helft van 

de ouderen zijn er slechts nog aanwezig. Sommige zijn overleden en er komen nu alleen nog maar mensen met een 

beperking in het tehuis. De reden daarvoor is triest. De vergoedingen die ze ontvangen voor ouderen zijn minimaal, 

daar kunnen ze deze mensen niet voor verzorgen. Dus nemen ze mensen met een beperking in huis omdat de 

vergoedingen voor hen hoger zijn. Maar wie bekommert zich dan nog voor deze kwetsbare ouderen die verzorging 

nodig hebben? Wij brengen er al jaren levensmiddelen als we in Onesti zijn en Solont ligt er maar ± 45 km vandaan. 

Dit tehuis is een particulier initiatief met betrokken mensen maar helaas, er is slechts een vrouw die een redelijk 

pensioen heeft en er al enige jaren verblijft. Ze hebben een eigen groentetuin, ze hakken het hout voor de 

verwarming zelf maar het blijft tobben. In het verleden hebben we op elke kamer een tv geplaatst, de badkamer 

vernieuwd en een extra 3 persoons kamer laten renoveren. Parachiva, links op de foto, zong de vorige keer nog 

liedjes voor ons, nu is ze dementerend, kent ons niet meer en ze wordt verzorgd door een zwakbegaafde jongere. 

Een trieste gebeurtenis. Cornelia, rechts, is ook beduidend achteruit gegaan. Ze blijft de hele dag in haar kamer 

ondanks dat de dokter zegt dat ze vaker naar buiten moet gaan en ze kan nog lopen. Apathisch wacht ze op het 

einde maar ze is toch altijd blij als we er weer zijn en haar bezoeken. Dat kleine beetje belangstelling doet haar goed. 

In Onesti is de renovatie geheel tot onze tevredenheid afgerond. 

Links de oude en rechts de nieuwe groepenkast. 



De laatste termijn wordt altijd pas betaald 

na de controle. We waren zeer te spreken 

over de werkzaamheden, ze hadden ook 

veel meer uitgevoerd dan contractueel 

was vastgelegd. Ze waren begaan met het 

lot van de kinderen met een beperking. 

Onze complimenten! De basis is gelegd om ook kleine kinderen te laten behandelen. Hoe jonger je ermee begint des 

te beter zijn de resultaten. Monalisa’s inspanningen worden beloond dankzij de sponsoring van Stichting Bisschop 

Bekkers en particulieren. Onze dank hiervoor. 

Toen we onze plannen bekendmaakten om in februari naar Roemenië te gaan besloten Herman, Gerrie, Tom  en Eline 

spontaan om op eigen kosten mee te gaan. Ze hebben dezelfde gevoelens voor de Roemenen waarmee in bijna alle  

gevallen goed mee wordt samengewerkt. Natuurlijk hebben we ook teleurstellingen te verwerken gehad maar velen 

zijn erg betrokken bij onze projecten. In april gingen Ben en ik samen omdat de renovatie in Onesti was afgerond.  

 

Herman Wanders heeft onze website volledig vernieuwd. www.stichting-har.nl 

De laatste foto’s en nieuwtjes worden binnenkort bij Herman aangeleverd.  

 

Sponsorslijst  
Omdat onze nieuwsbrief slechts 2x per jaar verschijnt worden de sponsors van het afgelopen jaar ook vermeld. 

2 anonieme stichtingen en meerdere anonieme particulieren waaronder een grote donatie. Allen heel hartelijk 

daarvoor. Verder: Stichting Bisschop Bekkers - Stichting Vraag en Aanbod Wijchen – Stichting Welzijn Senioren 

Hilversum – Senioren KBO Grave - Apotheek Wijchen Zuid – DHD Drukkerij Groesbeek – Hema Wijchen – Sengers 

Schoenen Wijchen – NOD Netwerk Onderzoek Velp – Diaconie Protestante Gemeente Elst – Diaconie PKN Gem. 

Wijchen, Leur, Batenburg – SKG Diaconie Protestante Streekgemeente Maas en Waal – Parochie de twaalf Apostelen 

Wijchen – Foto de Vakman Wijchen – Computerzaak Total IT Wijchen -  Hr. H.J.C. Zwartjens - Maria Tychon Wijchen – 

Tom en Eline Pasma Grave - Mevr. van Lockant Gassel - Angelique en Maarten Bril Wijchen – Astrid en Koos Joossen 

Beuningen – Cees en Annemie Sas Wijchen – Wil en Stini Hendriks Wijchen – Gerda v.d. Broek Wijchen – Jan en Thea 

Poos Wijchen – Frans Wooning Lent – Mevrouw Athmer De Bilt – Hr. en Mevr. De Moor Wijchen –  Hr. Olsthoorn 

Rotterdam – Jenny Meijlink Leusden – Egbert de Jonge Wijchen – Theo en Ria Hendriks Nederasselt – Hans en Ria 

Lamers Nijmegen– Piet en Corry Lasker Wijchen – Ridi Ooms Werkenrode Groesbeek – Kitty van Kampen Den Haag – 

Hr. en Mevr. v.d. Pluym Nijmegen – Hr. en Mevr. Hermens Derksen Nijmegen – Hr. J.v.d. Zande Wijchen – Mark van de 

Ven – Eef en Toos de Beijer Leuth – Hr. J. Zevenbergen Ruinen – Hr. en Mevr. Maseland Wijchen – Gerard en Loes 

Hendriks Wijchen – Rob Muhren Wijchen – R.J. Nieuwenhuis Haalderen – Hr. en Mevr. Romviel Beuningen – Hr. en 

Mevr. van Pelt Wijchen – Henny Bekker Wijchen – Mevr. Cornelissen Wijchen – Wil en Carla Otto Wijchen – Hr. en 

Mevr. Dekkers Nijmegen – Jo en Trees Hendriks Gassel – Jo en Wil Brukx Ravenstein – Hr. G. Noorland Wijchen – 

Herman en Gerry Wanders Nijmegen – Mevr. Piels van Dinteren Nijmegen – Anny en Tonnie Schamp Ravenstein – Ans 

en Theo Straten Nijmegen – Thea Hofs Wijchen – Fam. Van Uuden Wijchen – Wil v.d. Ruitenbeek Malden – Cees 

Bettink en Berry Tijsse Klasen Nijmegen – Hr. en Mevr. Hendriks Nijmegen– Mevr. Kersten Leuth. 

Allen heel hartelijk dank voor uw donatie en voor alle hulp en medeleven. Extra dank voor onze vrijwilligers en voor 

Jaap Bulk van het gelijknamige administratiebureau die gratis onze boekhouding verzorgt. 

http://www.stichting-har.nl/


Onze stichting betaalde de bliksemafleiding voor het kindertehuis. De fatale brand van 2009 staat nog op ons netvlies. 

Onderweg 

van school 

werden er 

door Florin, 5 

jaar oud, 

bloemetjes 

voor me  

geplukt. 

Boven: Georgiana, 4 jaar oud, hangt 

letterlijk en figuurlijk aan me.  

Rechts: Denisa, Vasilica en Irina 

vormen een hartje voor ons. Onder: 

Knutselen blijft populair en deze keer 

hadden we gelukkig veel tijd voor hen 

Deze kinderen hebben 

het geluk dat ze in een 

geweldig kindertehuis 

terecht zijn gekomen. Ze 

hebben echter allemaal 

een rugzakje. Vorig jaar 

arriveerden er 3 broertjes 

in het tehuis van 3, 4 en 5 

jaar. Ze hadden in hun 

hele leven nog nooit vast 

voedsel gegeten. Alleen 

melk gedronken en ander 

vocht. Ze moesten leren 

kauwen, wilden het 

brood opzuigen en het 

heeft even geduurd 

voordat ze dat vreemde 

vaste voedsel aten. 


