
  Secretariaat 
  Ben en Ria Theissen 
  Touwslagersbaan 30j 
  6602 AL Wijchen 
  024 6412951 
  Rek.nr.Rabobank 135454700 
  K.v.K. 1044634 
                                                        www.stichting-har.nl 
                                        e.mail:benriatheissen1945@kpnmail.nl 

HAR
Stichting

Hulp aan Roemenië

 

 

Roemenië 17de jaargang Nr. 2  

Inhoud: 
Januari: 
Voorbereiding nieuw 
project in Onesti. 
Hulp aan gezinnen. 
April: 
Koninklijke 
onderscheiding. 
Grondaankoop in Onesti. 
Verzorgingstehuis in 
Solont ontving tv’s en 
levensmiddelen. 
Bezoek kindertehuis in 
Fundu Moldovei. 
Juni 
Contract getekend voor de 
bouw van een nieuw centrum 
in Onesti. 
Verzorgingstehuis in 
Solont ontving goederen. 
Bezoek kindertehuis. 
Bezoek bejaardenbond en 
medisch centrum in Turda. 
Lijst van sponsors en 
donateurs 
 



JANUARI 2012 
Het lot is ons soms zeer gunstig gezind. Er komen mensen op ons pad 
die ons verder kunnen helpen om onze idealen te verwezenlijken. In 
november 2011 belde een onbekende mevrouw ons op met de 
mededeling dat ze een artikel over ons had gelezen  in een 
nieuwsbrief van een andere organisatie en dat onze werkwijze haar 
erg beviel. Die mevrouw is al lang geen onbekende meer voor ons, ze 
voelt zich betrokken bij de Roemenen  en voor ons nieuwe 
multifunctionele gebouw dat gebouwd gaat worden in Onesti, in het 
oosten van Roemenië. Dankzij haar grote bijdrage konden we ook bij 
enkele andere stichtingen aankloppen en kunnen we starten met de 
bouw waar o.a. straatkinderen kunnen douchen en een warme 
maaltijd krijgen. 

Dit gebeurt op de voorwaarde dat de kinderen na de maaltijd blijven 
om te leren schrijven, lezen en rekenen. Dit is al 10 jaar het werk van 
de Nederlandse Saskia die voor allerlei hulpbehoevenden werkt en ze 
wordt bijgestaan door de Roemeense Angela. Ook zij kwamen op ons 
pad. Zonder hen zouden we zelfs niet eens aan zo’n project kunnen 
denken, laat staan uitvoeren. We weten zeker dat onze 
samenwerking succesvol zal zijn.  
De ruimten voor de straatkinderen worden grotendeels betegeld en 
zijn afgesloten van de overige ruimten in het gebouw. 
Het centrum is en blijft eigendom van onze stichting Hulp aan 
Roemenië. Saskia krijgt haar eigen woongedeelte in het centrum dat 

ze gaat beheren door dezelfde werkzaamheden te verrichten zoals ze de laatste 10 jaar gedaan heeft maar nu kan ze 
die werkzaamheden uitbreiden. Er is een zaal voor moeders met kleine kinderen waar de kinderen leren om samen te 
spelen en te delen. Angela, die een verpleegstersopleiding heeft gevolgd, adviseert de moeders over hygiëne, 
voeding enz. Er komen 2 slaapkamers voor noodgevallen, denk aan mishandeling, zieke straatkinderen, zwangere 
tieners enz. Ze kunnen een tijdelijke slaapplaats krijgen waarna een vervangend adres voor hen wordt gezocht.  
Een grote zaal komt er voor jongeren uit probleemgezinnen. Ze kunnen er leren koken, computeren, naaien, klussen 
enz. Er is plaats voor een groentetuin zodat de jongeren leren om zelfstandig een bestaan op te bouwen. Ook geeft 
Saskia seksuele voorlichting op scholen en in de grote zaal kunnen docenten en studenten worden onderwezen om 
deze taak van haar over te nemen. Het terrein, zie de foto hierboven, is 2300 m2. We kochten het in januari toen het 
nog was bedekt met sneeuw. We bezochten ook de aannemer, de architect, de notaris en de beëdigde vertaler. 
Binnen enkele dagen was de basis gelegd. 
Op 5 december ontvingen we een cadeau van een Roemeens echtpaar: een verblijf van 11 dagen in een Roemeens 
wellness centrum in Herghelia,  als dank voor onze werkzaamheden voor de minderbedeelden. Fijn als je werk zo 
wordt gewaardeerd. We genoten enorm. De besneeuwde bossen met  de vele herten, zie de foto linksboven, maakte 
het verblijf extra mooi. Het was fantastisch, ’s morgens om 6 uur stonden we buiten al in de sneeuw te sporten, om 
10 uur in de sportzaal en tussendoor allerlei massages, behandelingen en tijd om in de mooie natuur te wandelen. 

  



 
We bezochten de burgemeester om te spreken over  
onze plannen. Saskia had hem al ingelicht en we 
wisten dat ons plan werd ondersteund maar dat 
vonden wij niet genoeg. Ik vertelde hem dat we niet 
bij de Nederlandse donateurs aan kunnen komen 
met het verhaal dat onze stichting het hele plan 
uitvoert zonder een bijdrage van de Roemenen. Dat 
begreep hij en hij beloofde om het in de raad te 
bespreken maar hij stond er welwillend tegenover. 
Inmiddels weten we dat de architect en de 
ontwerper door de gemeente worden betaald, de 
aanleg voor gas, water en elektriciteit en de kosten 
voor de vergunningen. We zijn blij met dit resultaat  
in dit arme deel van Roemenië. 
 
Toen we terugkeerden waren we trots op de 
Roemeense medewerking omdat in zo’n korte 
periode alle betrokkenen de tijden op elkaar 
afgestemd hadden waardoor we binnen enkele 
dagen wisten waar we aan toe waren. Iedereen 
werkte mee zodat we al met tekeningen thuis 
kwamen. Er moesten echter nog wel aanpassingen 
worden verricht omdat het niet helemaal was zoals 
we hadden doorgegeven. 
Soms zit het mee, soms zit het tegen. Later kregen 
we ook te maken met tegenslagen waardoor de 
bouw werd vertraagd daar willen niet teveel bij 
stilstaan omdat alles naar tevredenheid is opgelost. 
 

Omdat Saskia veel werk voor ons moet verrichten en doordat haar 
werkzaamheden worden uitgebreid  wordt de druk op haar erg groot. 
Vooral ook omdat we nog maar een deel van haar werkzaamheden hebben 
opgenoemd. Naast het werk voor onze stichting heeft ze veel andere 
activiteiten. De Nederlandse Bertine heeft al eerder een jaar in Roemenië 
doorgebracht om Saskia te helpen . Ze werkt op een school voor speciaal 
onderwijs en brengt elke vakantie in Onesti bij Saskia door. Ze wilde 
dolgraag nogmaals een jaar naar Roemenië om daar te werken maar dat 
betekende wel dat ze ontslag moest nemen en dat ze dan ook een jaar lang 
geen inkomen zou hebben. Herman Wanders, bestuurslid van onze 
stichting, heeft zich ingezet om in 2 kerken de opbrengst van de vastenactie  
te kunnen besteden aan Bertine’s kosten. Ze vertrekt binnenkort weer naar 
Roemenië. Beide kerken uit Nijmegen, de R.K. Parochie Antonius Abt Hees 
en R.K. Parochie de Goede Herder, nemen voor een jaar de kosten voor de 
reis en haar levensonderhoud op zich. Bertine gaat bij Saskia wonen, later 
ook in ons nieuwe gebouw, samen met Saskia.                                                        
 



APRIL 2012 
Ja, natuurlijk ben ik trots op de Koninklijke onderscheiding die me ten deel viel. 
Ben ontving er al een in 2000. We zijn blij dat ons werk voor en door anderen 
wordt gewaardeerd. We hebben er nooit eerder iets over vermeld maar we 
hebben inmiddels 4 Roemeense en 4 Nederlandse onderscheidingen waar we 
erg blij mee zijn maar tevens met de wetenschap dat we alleen iets kunnen 
bereiken als we samenwerken en samen denken met anderen. De waardering 
voor onze vrijwilligers is groot. Achteraf werd het me duidelijk waarom ik zo om 
de tuin werd geleid, ik wist niet beter of we stelden onze vakantie een week uit 
omdat er een familiegebeurtenis plaatsvond. De verrassing was groot toen me 
duidelijk werd wat er gaande was. Dit is de mooiste onderscheiding die je kunt 
krijgen dus ik ben de initiatiefnemers erg dankbaar. 
Er vond nog 
een fijne 
gebeurtenis 
plaats. In 

januari waren we op bezoek geweest bij een klein 
verzorgingstehuis voor ouderen in Solont, een 
dorpje in de provincie Bacau,dat grenst aan de 
republiek Moldavië. Deze mensen zijn verstoken 
van alle luxe en we besloten ter plekke om te 
proberen hun leefomstandigheden te verbeteren. 
Daarvoor klopten we aan bij de stichting Het 
Vierkerkenhuis in Hilversum en ze waren 
onmiddellijk bereid om een bedrag te schenken 
waardoor we voor elke kamer een televisie konden 
kopen. Het brandgevaar is er ook groter vanwege 
de lage houten plafonds en deels houten wanden we namen contact op met Berki Brandbeveiliging Wijchen en zij 
sponsorden voor elk vertrek een rookmelder. Als klap op de vuurpijl werden we uitgenodigd bij een Wijchense 
mevrouw die voor een jaar lang levensmiddelen schonk voor de huidige bewoners. We komen vaak in Roemenie en 
telkens kunnen we een grote hoeveelheid levensmiddelen afgeven bij dit kleine tehuis. Er was nauwelijks geld om dat 
te kopen, nu ontvangen ze weer vlees, fruit en alle andere benodigdheden en hebben de inwoners een 
menswaardiger bestaan.  
Toen we in januari het perceel grond kochten was dat bedekt met sneeuw. Groot was onze schrik toen we na de dooi 
ontdekten dat het terrein deels bedekt was met betonplaten, er een waterput op het terrein was maar ook de nog in 
gebruik zijnde riolering lag dwars over het terrein. Dat was schrikken vooral omdat het niet de enige tegenslag was 
maar voor elk probleem is een oplossing en thuisgekomen kregen we het bericht dat de waterput niet meer in 
gebruik was en gedempt kon worden en dat de riolering wordt vernieuwd en verlegd op kosten van de gemeente 
Onesti en dat de betonplaten voor een redelijk bedrag worden verwijderd. De bouwtekening werd weer aangepast 
en we ontmoetten voor de tweede keer de straatkinderen die ijverig kleurden op de door ons meegebrachte 
kleurplaten. Ze konden ze uitknippen, er paasmandjes van vormen en wij deden de chocolade eieren erin. Wel 
moeilijk dat knippen als je nog nooit geknipt hebt maar ze waren trots op het resultaat. En terecht! 



Nadat de zaken geregeld waren in 
Onesti reden we naar Fundu 
Moldovei waar we 6 uur later 
arriveerden. Wat zijn deze kinderen 
gelukkig in dat tehuis als je hen 
gaat vergelijken met de 
straatkinderen. Alles verloopt er 
prima al is het vervelend dat door 
bezuinigingen de klusjesman moest 
vertrekken. Uiterst links 
ziet u een straatkind dat haar 
werkstukje toont, ze draagt een das 
en muts die door Nederlandse 
ouderen worden gebreid. In het 

kindertehuis worden we uitgezwaaid . Enkele dagen daarvoor scheen de zon 
maar in Fundu Moldovei hadden we last van zware sneeuwval. 

Juli 2012 
 

Deze keer waren ook ons bestuurslid Herman en zijn vrouw aanwezig. Omdat er spijkers met koppen geslagen 
moesten worden en we ook hun oordeel wilden horen togen we met ons vieren opnieuw naar Onesti. Als we 
landen in Tirgu Mures is het nog vele uren rijden maar de weg is redelijk en de omgeving prachtig. Voor de 3de keer 
zagen we het terrein, de eerste keer vol sneeuw, de tweede keer bedekt met veel betonplaten en nu was het een 
jungle van planten en onkruid. Maar wat zal er een mooi gebouw verrijzen op dat plekje. Bij de aannemer werd het 
contract opgesteld nadat we al met de architect wat veranderingen hadden doorgevoerd. We hebben wat 
vertraging gehad maar het resultaat mag er zijn. Met een ferme handdruk gingen we uit elkaar, alle partijen waren 
tevreden en als u deze nieuwsbrief ontvangt zijn ze begonnen met de grondwerkzaamheden. Als het weer ons niet 
tegenzit is het gebouw eind januari klaar maar daar is nooit zekerheid over. De aannemer zal er in ieder geval alles 
aan doen en we hebben veel vertrouwen in hem. v.l.n.r. Ben, Saskia, Angela, de aannemer en Herman. 



Foto’s boven: Nadat alle formulieren waren ondertekend openden we symbolisch de poort die leidt naar ons terrein  
Foto links: 
Vanwege ruimtegebrek 
eten en leren de 
straatkinderen in 
groepjes. Hun 
achtergronden zijn 
schrijnend. Zelfs 
sommige kleine 
kinderen snuiven al lijm 
waardoor de hersenen 
aangetast worden en ze 
alles vergeten wat ze 
ooit op school hebben 
geleerd. Als ze ouders 
hebben komen ze soms 
thuis maar ze slapen ook 
op het station, in 
leegstaande panden, 
soms bij een ver 
familielid want thuis 

wacht hen vaak misbruik, overmatig gebruik van alcohol of mishandeling als ze te weinig geld hebben opgehaald 
met bedelen. U helpt toch ook mee om het leed van deze kinderen te verzachten? Dat gebeurt al door de aandacht 
die ze krijgen maar we willen meer doen voor deze kinderen, onschuldig geboren maar vanwege slechte invloeden 
volkomen afgedwaald. Het is Saskia al gelukt om 6 kinderen weer op school te plaatsen. De meeste kinderen zijn zo 
trots als ze iets hebben gepresteerd. Natuurlijk is het idealistisch om te denken dat het zal lukken maar als dat al bij 
6 kinderen is gelukt dan moet het toch mogelijk zijn om meer kinderen over de streep te trekken?  
Foto’s onder: In ons kindertehuis in Fundu Moldovei ontmoeten we telkens weer alle blije kinderen. 



Dankzij een riante gift hebben de ouderen in het verzorgingstehuis voldoende te eten, 
We komen geregeld in Onesti en zullen telkens navragen waar de meeste behoefte 
aan is. Rechtsboven praat Saskia met een man zonder benen. Als we weer een 
transport hebben zal deze man een elektrisch bed ontvangen zodat hij ook rechtop in 
bed kan gaan zitten zonder dat er hulp aan te pas komt want er is weinig personeel 
werkzaam. Wel is een sponsor bezig het huis van een nieuw kleurtje te voorzien. 
Sinds 19 jaar is Mariana, foto links, onze Roemeense vriendin en we hebben veel 
respect voor haar inzet. Niet alleen volgt ze een medische studie maar naast haar 
huishouding en het werken in de groentetuin werkt ze in de weekenden ook nog in 
een winkel. Dat doet ze om haar studie te kunnen betalen. Haar oudste zoon heeft 
met heel goede resultaten het lyceum afgerond en wil graag in Iasi naar de 
universiteit. Behalve de studie en het reisgeld is een kamer huren te duur voor dit uit 4 
personen bestaande gezin. Voor hem, Cristian van 19 jaar, zoeken wij nog een of 
meerdere sponsors zodat hij kan starten met zijn vervolgstudie. 
Daaronder Maria, voor de meeste van u welbekend. Het gaat redelijk met haar. Ze 
heeft veel tegenslagen gehad maar is gelukkig met haar 2 jarige zoontje. 
Nadat we alle projecten en bekenden hadden bezocht zijn we weer teruggereden naar 
Turda om de heer Lucaci, voorzitter van de plaatselijke bejaardenbond te bezoeken. 
Drie  jaar geleden hebben we het gebouw grondig gerestaureerd, samen met Tom en 
Herman. Hij toont ook nu nog steeds zijn dankbaarheid. Na een gezellig onder-onsje 
bezochten we ook nog het medisch centrum in Turda waarna we voldaan huiswaarts 
keerden.  
We zijn blij dat het allemaal rond is, de afspraken zijn duidelijk op papier gezet en we 
hebben er alle vertrouwen in. Dit wordt een prachtig project dankzij de sponsors, 
donateurs, dankzij hulp, kortom: niemand doet iets alleen. 



Crisistijd in Nederland. Ja, het is waar en we weten geen van allen waar het schip strandt. Natuurlijk is niet iedereen 
in staat om geld te doneren, daarvoor hebben we begrip. Toch willen we ook nu weer uw aandacht vragen voor de 
straatkinderen die we willen helpen en voor de jongeren om hen te leren een zelfstandig leven op te bouwen. Al is 
er sinds wij er 19 jaar geleden voor het eerst hulp boden heel veel ten gunste veranderd, toch is de sociale hulp  nog 
ver onder de maat, al helemaal vergeleken bij de westerse wereld. Dus doen we toch weer een beroep op u. 
De straatkinderen krijgen hun eigen deel van het gebouw, grotendeels betegeld en afgescheiden van de rest van het 
gebouw om ziekteverspreiding te voorkomen. Dankzij donaties hebben we de kosten voor het gebouw bijeen, tafels 
en stoelen ontvangen we van de Huttenkamp Wijchen, dekens ontvingen we via de parochie De 12 Apostelen 
Wijchen die teveel dekens inzamelde voor een andere doelstelling en via mevrouw Jansen maar we hopen op 
donateurs voor het overige interieur, inclusief 4 keukens. We willen de jongeren graag helpen, u toch ook? 

Als u aan ons project wilt bijdragen kunt u uw donatie storten op rek. nr. 
135454700 t.n.v. stichting HAR Wijchen. Onze stichting heeft een ANBI 
status dus uw gift is aftrekbaar van de belasting. 
 
SPONSORS EN DONATEURS VANAF 1 JANUARI 2012 
DHD Drukkerij Groesbeek – Jaap Bulk administratiebureau Wijchen - Hema Wijchen – Sengers Schoenmode Wijchen 
– Rolstoel Service Nijmegen – Berki Brandbeveiliging Wijchen –Zwitserloot BV Milsbeek - Stichting Wijchen Helpt: 
Vraag en Aanbod – Stichting Het Vierkerkenhuis Hilversum – Kiwanis Club Rotterdam  -  Franciscanen Nederland 
Frans Verheijen – R.K. Antonius Parochie Hees Nijmegen – Parochie de Goede Herder Nijmegen – Megens Mazda 
garage Wijchen –  Eye Wish Groeneveld Wijchen -  R.J. Nieuwenhuis Haalderen – Herman en Gerrie Wanders 
Nijmegen – Mevrouw Ritmeester Uden – Gerard en Loes Hendriks Wijchen - mevrouw van Woezik Wijchen – Theo 
en Marja Mulders Groesbeek – Maria Groenen Wijchen – Berry Tijsse Klasen en Cees Bettink Nijmegen – Henny 
Bekker Wijchen – Wil en Stini Hendriks Wijchen – Ria Jansen Vullers Wijchen - Jo en Trees Hendriks Gassel – Floriana 
Markis Bad Zwischenahn Duitsland – Jo en Wil Brukx Ravenstein – Wil en Lily v d Ruijtenbeek Nijmegen – Fam. van 
Uuden Wijchen -  Mevrouw Noorland Dijkstra Wijchen – M. Cornelissen Wijchen – J.J. Zevenbergen  - Arnold en 
Thea Hendriks Wijchen – Kitty van Kampen Den Haag - Wim en Riet van Pelt Wijchen -  Wil en Carla Otto Wijchen – 
Martin en Ank Tromp Horssen – Frans Wooning Lent – Fam. Romviel Beuningen – R.T. de Moor Wijchen – Fam. Piels 
Nijmegen – Egbert de Jonge Wijchen – Fam. de Groot Nijmegen – Mevrouw Uijen Wijchen. 

Zo gaat ons nieuwe, mooie  gebouw eruitzien. We zullen geregeld naar Onesti gaan om  alles te controleren, zoals  
we dat bij onze eerdere projecten ook deden.  We reizen nooit meer met onze eigen auto omdat het vliegen met  
Wizz Air heel goedkoop is . De vlucht duurt maar 2 uur, we landen in Tirgu Mures, daar huren we een auto  en  
dan is het nog ongeveer 6 uur rijden voor we in Onesti arriveren. De wegen zijn heel redelijk maar vanwege de  
lintbebouwing doe je er lang over. Maar het is door een mooie streek en we leggen die afstand met plezier af. 
Omdat we vliegen kunnen wij geen goederen meer meenemen al hebben we af en toe een deeltransport .We 
 worden nog steeds benaderd door goedbedoelende mensen die goederen willen brengen maar helaas, de  
transporten zijn erg duur. Een uitzondering willen we maken voor naaimachines. Als u nog een goede elektrische  
naaimachine heeft die u toch niet gebruikt, neem dan a.u.b. contact met ons op. In ons centrum  kunnen  
jongeren naailessen volgen maar ook kan het een inkomstenbron zijn voor vrouwen die voor anderen naaiwerk  
verrichten. We houden ons aanbevolen. 




