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Juni 2014 
 
We waren verrast toen we 
het kleine verzorgingstehuis 
in Solont bezochten. De 
aannemer had prima werk 
verricht. De badkamer is 
geheel gerenoveerd. Omdat 
het plafond te laag was om 
er een douche te maken is 
een deel van het dak 
verhoogd, alles is vernieuwd, 
de wanden zijn opnieuw 
betegeld, er is een nieuwe 
vloer gelegd, kozijnen zijn 
vernieuwd, toilet, 
doucheruimte, centrale verwarming, wastafel en alles binnen de geplande begroting. Het is uitgevoerd 
door een aannemer uit het dorp die alle reclames in de gaten hield en zodoende werd het geheel 
goedkoper dan de offerte die we samen hadden opgemaakt. Hij kreeg toestemming om met het 
overgebleven geld een kamer op te knappen waardoor er 3 extra personen geplaatst kunnen worden.  

Ook deze keer hadden we weer een auto vol 
met levensmiddelen voor de ouderen omdat 
het voor de leiding erg moeilijk is om de 
eindjes aan elkaar te knopen. 

In het kindertehuis in Fundu Moldovei 
bespraken we de problemen met de 
centrale verwarming en het probleem 
van de vochtige wanden. Dat laatste is 
geen wonder,  de slaapkamerramen 
blijven meestal gesloten ondanks dat 
er 4 kinderen een kamer delen en 
waarin  ze ook nog veel vrije tijd 
doorbrengen. In Roemenië zijn ze erg 
bang voor kou, verbazingwekkend 
vinden ze het dat wij altijd met 
geopende ramen slapen. In 2004 
werden gebouwen niet geïsoleerd. Het 
is de bedoeling dat we dat hier gaan 
doen als de Roemeense overheid ook 
een duit in het zakje doet. 



In Onesti bezochten we het sociaal centrum en hier 
werden we door Saskia door de groentetuin geleid 
waar de straatkinderen zelf ook werkzaamheden 
verrichtten. De hele zomer hebben ze kunnen eten van 
groenten uit eigen tuin. Negen maanden na de 
oplevering had de aannemer nog steeds niet alles 
uitgevoerd, gelukkig hadden we de laatste termijn niet 
helemaal betaald. Saskia vond een goede vervanger 
die de ontbrekende werkzaamheden uitvoerde. 

Oktober 2014 
We hebben veel positief nieuws te melden. Er is veel gebeurd en er is hard gewerkt. Het is niet bepaald 
een straf om in de herfst, met de mooi gekleurde bladeren, door Roemenië  te rijden. In juni werden we 
vergezeld door Herman en Gerrie en zij besloten weer, op eigen kosten, mee te gaan en ook Tom en Eline 
sloten zich daarbij aan. Als hun hulp noodzakelijk is worden door de stichting de kosten betaald maar dat is 
meestal niet het geval. We zijn er trots op dat onze vrijwilligers het fijn vinden om zich soms bij ons te 
voegen om de Roemenen te helpen. We vliegen altijd met budgetmaatschappij Wizz Air en huren ter 
plekke een auto. We hadden er deze keer een paar dagen aangeknoopt omdat wij geregeld tijd tekort 
kwamen en het zelfs wel eens voorkwam dat wij geen tijd hadden voor een warme maaltijd. Omdat we al 
onze projecten wilden bezoeken besloten we om 8 dagen in Roemenië  door te brengen. Ons eerste doel 
was een bezoek aan Maria met haar zoontje en daarna ons kindertehuis waar we vroeg in de avond 
arriveerden. Het was goed dat we er waren want bij het isoleren en het stucwerk zijn fouten gemaakt maar 
zoals we eerder al schreven, we hebben goede Roemeense medewerkers die ook hier geld hadden 
achtergehouden zodat de schade hersteld kan worden voordat de laatste betaling plaatsvindt. Het tehuis 
ziet er weer prachtig uit, mooie kleuren en ook binnenshuis is alles opgeknapt. Tien jaar geleden was het 
nog geen gewoonte om huizen en gebouwen te isoleren en omdat het gebouw eigendom is van onze 
Roemeense stichting moeten we de onkosten van het gebouw betalen. De kinderbescherming neemt alle 
overige kosten op zich, zoals voeding, kleding, vaste lasten en salarissen. De kinderbescherming heeft op 
ons verzoek en van de directie een vierde deel van de isolatiekosten op zich genomen en ook de 
problemen met de centrale verwarming opgelost. Daarvoor moesten nieuwe leidingen worden aangelegd.  
Enkele kinderen hebben het tehuis verlaten omdat ze op 18 jarige leeftijd moeten vertrekken als ze de 
middelbare school hebben verlaten. Twee kinderen zijn teruggegaan naar hun moeder. Niet dat wij het 

ermee eens zijn, ze zijn niet voor niets uit huis geplaatst 
maar de kinderbescherming geeft er toestemming voor. 
Ook de psychische hulp is beneden de maat maar er is 
beloofd dat in januari het personeel met 2 personen wordt 
uitgebreid waaronder een psychologe. Dat blijft afwachten 
want niet elke belofte wordt ingewilligd.  
Er zijn 8 nieuwe kinderen in het tehuis geplaatst waaronder 
de 4 broertjes en zusjes op de foto links. Deze kinderen 
hebben allemaal al een ellendige periode achter de rug. 
We hopen dat ze geluk en rust vinden in het kindertehuis. 



De rage van loom armbandjes is 
hier al bijna voorbij maar we 
hebben daar alle kinderen warm 
voor gekregen, de jongens waren 
zelfs handiger dan de meisjes en 
ook in de meerderheid. Van tevoren 
hadden we thuis met Eline en 
Gerrie geoefend maar ook de 
personeelsleden hadden de slag 
snel te pakken. Het was een groot 
succes. Nu is er weer een doos met 
hobbymateriaal naar het tehuis 
gestuurd. De leiding helpt de 
kinderen met het huiswerk maar is 

ook heel actief met handenarbeid. Hoewel we sommige dingen graag anders zouden zien kunnen we 
vaststellen dat het personeel op een lieve en behulpzame manier omgaat met de kinderen. Alle kinderen 
ontvangen van ons een kaartje met hun verjaardag en voor elk kind worden foto’s in een eigen album 
geplaatst zodat ze de herinneringen levend kunnen houden tegen de tijd dat ze het tehuis verlaten. 
Een grappig detail: In Roemenië  volgen ze ook de Zwarte Pieten discussie. Ze weten zelfs wat een pietitie 
is al begrijpen ze de commotie niet. Natuurlijk volgen ze het Nederlandse nieuws omdat ze ons kennen en 
wij Sint en Piet geïntroduceerd hebben in het kindertehuis  toen Ben de rol van Sinterklaas vervulde met 
Stefanie als Zwarte Piet.                                                                                                                                                  

Er werden 7 schoolborden en enkele white borden 
opgehangen in Fundu Moldovei en in Colacu. In  
Roemeense dorpen hebben ze deze borden maar 
wat graag omdat ze veel gladder zijn dan hun eigen 
borden, breder en in hoogte verstelbaar. 

In Crucea en in Chiril hebben we weer poppen aan 
alle meisjes op de kleuterscholen kunnen uitdelen, 
dankzij Diny Kuetsem die de tweedehands poppen 
die zij koopt of ontvangt wast, de haren fatsoeneert,  
waarna ze aan de slag gaat om hen mooi aan te 
kleden met haar zelfgebreide poppenkleding. Zo zijn er al bijna 200 poppen in Roemenië  belandt die 
uitgedeeld worden in gezinnen, scholen en instellingen. Heeft u nog poppen waar niets mee gedaan 
wordt? Wij geven ze graag door aan Diny zodat we nog meer kinderen blij kunnen maken. Uiteraard 
hebben we ook verrassingen voor de jongens. Daarna bezochten we Mariana die haar opleiding voltooid 
heeft in het 28 km verderop gelegen Vatra Dornei waar ze waarschijnlijk in januari een baan krijgt in het 
ziekenhuis. Petje af voor deze doorzetster die ondanks alleen de lagere school te hebben gevolgd nu de 
verpleging in kan. Naast haar opleiding en huishouding werkte ze op het land en in de weekenden in een 
2de hands winkel om de opleiding te kunnen bekostigen met als doel een beter leven voor haar kinderen. 



Sociaal Centrum Oaza in Onesti 
Goed personeel is natuurlijk het belangrijkst en daar hebben we 
niet over te klagen. We zwaaiden eerder al de loftrompet over 
Saskia die prachtig werk verricht in het een jaar geleden geopende 
Sociaal Centrum in Onesti. Niemand kan zonder hulp van anderen 
en we willen graag de Roemeense Angela voorstellen met haar 
gezin. Angela is bijdehand, leergierig, gastvrij en de rechterhand 
van Saskia. Samen een geweldig team. Angela bespreekt alles met 

haar man die haar, en 
ook ons, met raad en 
daad helpt.   Ook Bertine 
besteedde haar vakantie 
weer in Roemenië om 
Saskia terzijde te staan.      
De gemeente Onesti 
heeft de oprit naar de 

garage 
gemaakt en 
deze maand 
zijn ze gestart 
met het 
puinruimen 
zodat er 
buiten het 
hek 

parkeerplaatsen ontstaan. Het hek werd kort voordat wij arriveerden 
geplaatst en hierboven ziet u dat het tegelpad naar de voordeur 
wordt aangelegd. Als dat klaar is hopen we dat er meer 
speeltoestellen geplaatst kunnen worden voor de kleine kinderen die 
er enkele morgens per week komen, samen met hun moeders die 
dan onderricht worden in opvoeding, hygiëne enz. Nu we er toch 
waren hebben Ria, Eline en Gerrie alle dozen kleding gesorteerd die 

Saskia vanuit Nederland ontvangt. Ben, Tom en 
Herman begonnen aan een klus in de overvolle 
garage. Nadat er stellingen waren gekocht werden 
alle conserven en 
levensmiddelen in 
de stellingen 
geplaatst. Saskia 
ontvangt veel 
goederen en 
conserven vanuit 
Nederland maar             

  na deze klus was de garage weer waarvoor het bedoeld is: er kan ook     
  een auto in wat heel prettig is met weer een strenge winter in aantocht.  



Verzorgingstehuis in Solont  
 Nadat in mei, na de renovatie van de badkamer, geld overbleef kon 
deze ongebruikte kamer worden opgeknapt. Deze kamer was ook 
doordrenkt met urinelucht, veroorzaakt door een demente vrouw die 
haar behoefte deed op de poreuze vloer. De vloer werd verwijderd, 
voorzien van tegels, de wanden opnieuw gestuukt, het plafond 
vervangen en er werden 3 bedden en kasten gekocht waardoor 3 

extra personen kunnen worden opgenomen in het kleine 
verzorgingstehuis.  Bij elk bezoek brengen we levensmiddelen mee. 
Ook in 2015 kunnen wij dat continueren dankzij een Wijchense 
mevrouw.  Foto’s boven: het verzorgingstehuis en de nieuwe kamer. 
Daar onder de foto’s op weg naar en in Solont. Soms horen we dat 
Roemenië  helemaal niet zo arm is. Er worden inderdaad grote, 
nieuwe huizen gebouwd aan de doorgaande geasfalteerde wegen, 

meestal door inwoners die in het buitenland werken. Dat geeft een vertekend beeld, ook het geval 
wanneer wij zouden schrijven dat alle Roemenen arm zijn. Dat is niet zo maar als we op het loonstrookje 
van de directrice van het kindertehuis zien dat ze nog geen 300 euro verdient, dan begrijpt u dat de andere  
personeelsleden daar ver onder blijven. Natuurlijk zijn de onkosten er lager maar de meeste 
levensmiddelen worden geïmporteerd, dat is voor hen schrikbarend duur. Vooral werklozen, ouderen en 
gehandicapten zijn erg arm. Ondanks alle negatieve berichten in onze media, waarover bijna alle 
Roemenen zich schamen, zullen wij doorgaan met hulp aan deze groeperingen.                                                                 
 
Medisch centrum Turda 
Niets dan lof voor dit team dat steeds dat op zoek is naar nieuwe hulpmiddelen en behandelingen dankzij 
donaties van Roemenen. Daarnaast staat bezigheidstherapie  hoog in het vaandel. Geweldig wat zij voor de 
gehandicapte 
kinderen 
overhebben. We zijn 
heel trots op de 
goede 
samenwerking. 



Ouderen in Turda 
 
Voor ons is het altijd 
weer de vraag welke 
foto’s we kunnen 
plaatsen, welke 
foto’s stellen de 
Roemenen in een 
daglicht van 
eeuwige armoede. 
Dat neemt niet weg 
dat wij foto’s 
hebben van het 
onderkomen van de 

straatkinderen, van ouderen in zeer slechte 
omstandigheden, van uitgewoonde flatgebouwen. 
Uit respect voor de Roemenen worden deze foto’s 
niet geplaatst. Ten eerste omdat we hen dat beloven 
en ten tweede, dit blad wordt ook bij diverse 
Roemeense instanties bezorgd. Het is beschamend 
voor hen als daar bekende mensen en gebouwen in 
voorkomen. Deze mensen willen liever  niet 
geconfronteerd worden met hun eigen armoede. In 
Turda maakten we weer levensmiddelenpakketten 
voor ouderen en voor degene die ziek waren werden 
de pakketten thuisbezorgd.  Dat leverde ontroerende 
en pijnlijke momenten op maar de dankbaarheid is 
altijd overweldigend. In het verleden maakten we 50 
pakketten maar helaas, doordat er minder geld werd 
gedoneerd moesten we er 20 laten vallen. Dat is 
jammer als je weet in welke omstandigheden deze 
ouderen verkeren maar begrip hebben we er wel 
voor. We moeten niet vergeten dat er ook veel 
Nederlanders zijn die het moeilijk hebben. 

Rechts: het is fijn om samen te werken met het 
bestuur van de ouderenbond. 



Wij zijn Sengers Schoenmode uit 
Wijchen bijzonder dankbaar voor 
de honderden paren schoenen die 
wij  jaarlijks ontvangen en ook Hema Wijchen, onze sponsor vanaf de beginperiode. Dankzij de heer 
Olsthoorn in Rotterdam ontvingen wij nieuwe kleding van C&A, medische goederen van Andro Medical 
Research en computers van de Firma Bever uit Pijnacker. We ontvingen brandweerslangen voor Fundu 
Moldovei, wederom schoolborden van het Beekvliet College in St. Michelsgestel en om de pallets met 
goederen naar het transportbedrijf te brengen mag Ben de vrachtwagen van Schotpoort gebruiken. De 
foto met poppen, aangekleed door Diny Kuetsem liggen al weer klaar voor het volgende transport. 
Hartelijk dank allemaal, speciaal onze vrijwilligers Tom, Eline, Herman en Gerrie voor hun hulpvaardigheid 
en Jaap Bulk administratiekantoor die elk jaar opnieuw onze omvangrijke boekhouding gratis controleert 
en verzorgt. Wij verzamelen geen goederen omdat de transportkosten te hoog zijn maar krijgen ook 
kostbare goederen aangeboden die we niet kunnen weigeren dus maken we soms een uitzondering.   
Sponsors 2014  Dank aan alle anonieme stichtingen en particulieren. Vervolgens: Stichting Vraag en 
Aanbod Goede Doelen Wijchen – Stichting Welzijn Senioren Hilversum – R.K. Parochie de 12 Apostelen 
Wijchen – SKG College van  Diakenen Prot. Streekgem. Maas en Waal – Senioren KBO Grave - Drukkerij 
DHD Groesbeek – Foto de Vakman Wijchen – Herman en Gerrie Wanders Nijmegen - Mark van de Ven – 
Wil van de Ruytenbeek Malden – Fam. van Uuden Wijchen – Berry Tijsse Klasen en Cees Bettink Nijmegen 
– R. J. Nieuwenhuis Haalderen – Dhr. en mevr. Hendriks Nijmegen – Dhr. en mevr. Maseland Wijchen – 
J.F.W. van de Zande Wijchen – Henny Bekker Wijchen – Jo en Wil Brukx Ravenstein – C. van de Coolwijk 
Wijchen – Mientje Cornelissen Wijchen – Rob Muhren 
Wijchen – G. Noorland Wijchen – Dhr. en mevr. Romviel 
Beuningen – Mevr. A. Athmer De Bilt – Dhr. en mevr. 
Hermens Nijmegen – Theo en Ans Straten Nijmegen – Mevr. 
van Woezik Wijchen – Dhr. en mevr. v.d. Pluym Nijmegen – 
Jo en Trees Hendriks Gassel – Dhr. J. Zevenbergen Ruinen – 
Eef en Toos de Bijer Leuth. Uw bijdrage is van harte welkom 
op NL72RABO0135454700 t.n.v. Stg. Hulp aan Roemenië.   


