
Het Sociaal Centrum in Onesti.  

Op 4 oktober 2013 is het sociale centrum in Onesti, Roemenië geopend. Doordat wij een Roemeense 

stichting hebben opgericht was het mogelijk om een terrein te kopen en een gebouw te bouwen dat 

het eigendom zou blijven van onze stichting H.A.R. (Stichting Hulp aan Roemenie) Omdat het gebouw 

onder ons beheer bleef werden de belastingen en verzekeringen ook door onze stichting betaald. Het 

gebouw wordt beheerd door de Nederlandse Saskia en de Roemeense Angela, bijgestaan door 

vrijwilligsters. Hun salaris wordt betaald door een andere Nederlandse stichting. Ze werken al 14 jaar 

samen maar hun werkplek was veel te klein, in die tijd werden Saskia’s kamer en keuken gebruikt. 

Samen hebben ze veel ervaring opgedaan op allerlei gebied en in het nieuwe centrum werken ze op 

dezelfde wijze waar ze al zo succesvol mee bezig zijn. We hebben veel respect voor hun manier van 

aanpakken. Het multifunctionele centrum is geschikt voor vele doeleinden en heeft tot doel het 

leven van minderheden leefbaarder te maken en dat is de doelstelling die wij ook nastreven. Er 

wordt hulp geboden aan:  

Straatkinderen: Straatkinderen kunnen er komen om een gratis warme maaltijd te krijgen, te 

douchen, hun kleding kan er worden gewassen maar alles onder een voorwaarde : de kinderen 

moeten er blijven om lees- reken- en taallessen te volgen. Het resultaat is wisselend. Sommige 

kinderen, de lijmsnuivers, zijn moeilijker te motiveren om te leren omdat het snuiven van lijm hun 

hersens aantast. Het is erg belangrijk om hen in te laten zien dat lijm snuiven geen optie is maar 

vooral om andere jongeren de verleiding te laten weerstaan om ook aan het snuiven verslaafd te 

raken. De meeste kinderen hebben nog wel een of beide ouders maar worden verwaarloosd. Ze 

worden uit bedelen gestuurd en komen soms lange tijd niet thuis en slapen in leegstaande gebouwen 

of op een station, zelfs in de winter. Alles is beter dan thuis mishandeld te worden door overmatig 

alcohol gebruikende ouders. De meeste ouders talen er niet naar en soms worden ze door de politie 

gevonden en naar een tehuis gebracht maar ook daar zijn ze door hun afwijkend gedrag niet welkom. 

De straatkinderen hebben een eigen ingang en hun deel van het gebouw is betegeld dus hygiënischer 

vanwege de ziekten die ze met zich mee kunnen brengen. Er is een doorgeefluik van de keuken naar 

hun eetkamer en door een scheidingswand is er een lesruimte ontstaan. De douches voor jongens en 

meisjes zijn gescheiden. Er zijn al straatkinderen vanaf 6 jaar. Saskia plant ook activiteiten met deze 

jongeren en ze helpen haar met het onderhouden van de tuin. 

 Kantoor: Op de begane grond bevindt zich het kantoor van Saskia. Ze ontvangt er ook docenten en 

studenten om er te leren hoe ze seksuele voorlichting kunnen geven op scholen. Er komen veel 

tienerzwangerschappen voor.  

Consultatiebureau: Er is een grote ruimte waar moeders onder leiding van Saskia en Angela 

begeleiding krijgen over opvoeding, educatie en hygiëne. Angela heeft een medische opleiding 

genoten waardoor de ruimte dienst doet als een consultatiebureau. Tevens wordt deze ruimte 

gebruikt als speelzaal voor kleuters. In een aparte ruimte vindt huiswerkbegeleiding plaats.  

Keukens: Er is een keuken aanwezig waar wordt gekookt voor de straatkinderen waarbij vaak hulp 

wordt geboden door middelbare scholieren die er studiepunten mee kunnen verdienen. Deze 

jongeren zijn erg gemotiveerd en komen vaak zelfs tijdens vakanties. 

Noodslaapkamers: Op de eerste verdieping zijn 2 noodslaapkamers met stapelbedden die gebruikt 

kunnen worden voor vrouwen of tieners in nood. Als ze daar verblijven wordt er een passende 

oplossing voor hen gezocht. Ze hebben hun eigen badkamer.  

Lesruimte: Op dezelfde verdieping is een grote zaal waar jongeren uit sociale probleemgezinnen 

kunnen leren naaien, computeren, klussen of koken. Kortom, om hen te leren op eigen benen te 



staan. Er wordt ook geknutseld en spelletjes gedaan. Er zijn 2 volledig ingerichte keukens aanwezig, 

naaimachines en computers. In 2015 zijn buiten enkele speeltoestellen geplaatst en door Saskia en 

vrienden is er een blokhut geplaatst die dienst doet als schuur. Er zijn nog uitbreidingsmogelijkheden, 

het terrein is groot. We kennen geen ander centrum met dezelfde werkwijze en we zijn trots op de 

prestaties van Saskia, Angela en hun vrijwilligers. Het is een geweldig en goed functionerend 

centrum. Dat is geen verdienste van ons, we zijn gewoon de goede mensen op de goede weg 

tegengekomen 

 

 

In 2016 hebben we het terrein met het gebouw gedoneerd aan Saskia’s stichting. Enerzijds was dat 

nodig in verband met een veranderende regelgeving waardoor we aan onmogelijke eisen moesten 

voldoen want de bureaucratie viert er nog steeds hoogtij, anderzijds zijn we beiden in de 70 en 

hoewel we kerngezond zijn en voldoende energie hebben moeten we er toch rekening mee houden 

dat een van ons beiden niet meer in staat kan zijn om in Roemenië werkzaam te zijn. Dan zit de 

partner met een groot probleem omdat we verantwoordelijk zijn voor onze eigendommen. Daarom 

besloten we om het over te dragen aan Saskia’s stichting. Wij blijven voorlopig de verzekering 

betalen en we blijven klussen uitvoeren en/of goederen bezorgen die nodig zijn. We hebben ons doel 

hier ruimschoots bereikt en we weten zeker dat Saskia met haar team alles in het werk stelt om de 

doelgroepen een zo goed mogelijk bestaan te bieden. 


