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25 jaar werken in en voor Roemenië 

Een mooie 

onderscheiding 

ontvingen we uit 

handen van mitropolit 

arhiepiscop Andrei 

tijdens een speciaal 

voor ons gehouden 

dienst in de kerk van 

Turda waar mooie 

woorden werden 

gesproken en waar 

ook Tom, Eline, 

Herman en Gerrie een 

oorkonde ontvingen.  

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


1993  Onze eerste kennismaking met de Maramures, Roemenië. 

 

De meest gestelde vraag aan ons is hoe we in Roemenië verzeild raakten. Wij hadden in die tijd een camper en 

reisden heel Europa door maar we waren nog nooit in Roemenie of Bulgarije geweest. We verzamelden al langer 

goederen voor Roemenië die bij ons thuis werden opgehaald. Op een gegeven moment vonden we dat we het ook 

wel een keer zelf weg konden brengen. We hadden veel over Roemenië gelezen, vooral over het regime van 

Ceausescu en waren benieuwd hoe de situatie nu zou zijn maar vonden het toch wel een beetje spannend al was dat 

snel voorbij. Al hadden we een camper vol kleding en speelgoed bij ons, waar breng je dat naar toe als je niemand 

kent? We waren dus nog heel naïef maar hadden ook een oplossing: overal hing was over hekken en aan waslijnen 

en aan de kleding zag je wel of het een groot gezin was en of het er armoedig uitzag. We moesten wel overal 

uitleggen dat alles gratis was want zomaar iets afgeven was vreemd. Zo raakten we alles kwijt aan dankbare mensen 

en als laatste hadden we nog wat meisjeskleding voor een baby. We zagen een jonge moeder van 18 jaar en gaven 

haar de kleding. Wat we niet wisten was dat haar baby een jongetje was en later hebben we erom gelachen, ze is 

altijd onze beste vriendin gebleven. Dankzij haar leerden we meer mensen kennen en het slot was dat we, voordat 

we het land verlieten, al wisten dat we hier vaker naar toe zouden gaan. 

Het simpele Roemeense leven had iets romantisch voor ons maar in werkelijkheid was er zoveel armoede en de 

wegen waren bedroevend slecht. Gelukkig hadden we ons campertje met eigen douche en toilet want het was er 

ook ronduit vies. Gelukkig zagen we wel restaurants maar meestal hadden ze niets van wat er op de kaart stond en 

ook nu zijn de meeste restaurants saai maar het eten bij de mensen thuis is smakelijk en divers. Er zijn nu wel veel 

Italiaanse pizzarestaurants maar van pizza’s houden we niet echt en de rest is ook niet om over naar huis te schrijven 

al zijn er uitzonderingen in de grotere steden. 

Droge wijn was er niet, nu soms nog met moeite, koude witte wijn al helemaal niet en je kon ook niet per glas 

bestellen. Je nam dan een fles, ze brachten soms ijsblokjes en na de maaltijd deden ze een stop op de fles want die 

kon je meenemen. Zelfs zelfgemaakte wijn en tuica namen de mensen mee naar een restaurant, ze gaven je er gratis 

een glas bij. Tijden veranderen snel. Veel huizen worden geïsoleerd waardoor de mooie schilderingen en/of 

structuren van de muren verdwijnen maar een ding is gebleven, oud brood in de restaurants al staat er nu vaak een 

broodrooster voor je klaar. In de winkels is heerlijk vers brood te koop, waarom krijgen we dat maar zelden voor het 

ontbijt?  Alles is te koop in Roemenië, importartikelen zijn er niet goedkoper en de meeste supermarkten zijn van 

origine Duits: Lidl, Aldi, Kaufland, Pennymarkt. Eigen producten en lokale artikelen zijn wel wat goedkoper. 

Tot en met 2005 brachten wij nog goederen, meestal kleding, dat werd heel zorgvuldig gesorteerd. Het moest 

schoon en heel zijn. Zie nu het moderne straatbeeld met kapotte jeans en liefst nog met verfvlekken. Ook in 

Roemenië wordt dat gedragen. Op straat is iedereen keurig gekleed, thuis wordt de kleding omgewisseld. Roemenen 

zijn een trots volk en terecht, er zijn heel veel mooie natuurgebieden. 



De Roemenen vinden dat de vooruitgang te langzaam 

gaat en spiegelen zich aan de westerse landen. 25 jaar 

is een lange tijd en veel is er veranderd. Cajvana, 

linksboven, was een idyllisch maar arm dorp in het 

noordoosten. We kwamen er herhaaldelijk, als de 

inwoners onze camper zagen ging het als een lopend 

vuurtje rond en in een korte tijd werden we omringd 

door ouders en kinderen. We hadden altijd veel 

nieuwe schoenen bij ons die we hier ontvingen en we 

pasten die bij de kinderen die bijna allemaal blootvoets 

liepen. De deur van de camper kon gewoon open 

blijven, niemand waagde het om iets te pakken en als 

de schoenen niet pasten hadden we wel iets anders 

voor hen. In die tijd laadden we onze camper zo vol met goederen dat er nauwelijks plaats was voor onszelf. Voor 

het slapen gaan moest alles overgeheveld worden naar de bestuurdersstoel en de overige ruimte omdat we anders 

geen slaapplaats hadden.  Alleen de douche/toilet bleef bereikbaar voor ons. Op een gegeven moment werd het Ben 

te omslachtig en zei hij dat we in het vervolg maar 16 volle vuilniszakken mee zouden nemen. Er waren echter ook 

heel grote vuilniszakken in de handel. Ben zag de camper steeds voller worden maar ik had me aan de afspraak 

gehouden. Maar hij zag ook wat er nog allemaal in huis stond wat niet mee kon. Zakken vol knuffels die Ben zo graag 

uitdeelt. Tjee, wat jammer dat die nou net niet meekonden. Het gevolg was dat de zakken met knuffels werden 

ingeladen en daar gingen we weer, de auto vol met goederen en allebei lachend om de wijze waarop het verlopen 

was. Later gingen de goederen allemaal met een vrachtwagen naar Roemenië met Mission and Relief Transport. We 

ontvingen van hen speciale hulpgoederenstickers en als er politiecontroles waren legden wij die snel voor onze 

voorruit en dat bespaarde ons veel gedoe vanwege de vele controles onderweg. Transportbedrijf Van Ewijk reed 

vanaf 1999 vaak voor ons, vooral om 700 ziekenhuisbedden uit het Radboudziekenhuis in Roemenie af te leveren 

dankzij hun sponsors. Vanaf 2005 hebben we ons gericht op de grotere projecten en vonden er nauwelijks nog 

transporten plaats. In Cajvana is de mooie bovenstaande toegangspoort verdwenen, ganzenhoedstertjes zijn er niet 

meer, de hoofdstraat is geasfalteerd en er zijn veel nieuwe en grote huizen gebouwd aan de rand van het dorp 

omdat er bijna 2000 inwoners in Italië gingen werken. Kleinschalige hulp bleven we bieden aan een gezin met 12 

kinderen waarvan er 5 spierdystrofie hebben en een van hen, een 7 jarige jongen overleed jaren geleden aan deze 

ziekte. Nog dit jaar gaan we een deurdranger plaatsen op de buitendeur die met sensoren wordt bediend zodat deze 

jongeren met hun elektrische rolstoel eigenhandig de tuin in kunnen rijden. Verder kan niet, ze wonen aan een 

zandpad. Binnenshuis staan de deuren open of zijn ze verwijderd. De rolstoelen hebben ze goedkoop via een Duitse 

organisatie kunnen kopen. De leefomstandigheden voor de ouders is zwaar, ze werken zelf op het land en een nacht 

doorslapen kan ook niet, de jongeren moeten in bed omgedraaid worden. Ze wonen in een groot huis maar ik heb 

beloofd geen foto’s van hen te plaatsen in openbare bladen of via onze site, ze hebben behoefte aan privacy en dat 

respecteren we. Boekarest, foto hieronder,  is een hectische stad, het slibt helemaal dicht, zoveel auto’s rijden er. 

Niet te geloven dat wij hier staan met ons campertje op een leeg plein dat nu het drukke middelpunt van de stad is 

met ook een mooi uitgaansgebied. De stad heeft 2 gezichten volgens 

de beelden op de tv op 25 september. Dat achterstandsgebied 

hebben wij nooit bezocht omdat onze hulp zich meer richt op 

buitengebieden en kleinere steden. De eigen auto wordt niet meer 

gebruikt, we vliegen veel voordeliger 

naar Roemenie en huren daar een auto. 

Op een camping stonden mannen te 

gniffelen omdat Ben de was voor mij 

aan het uitwringen was, heel 

ongebruikelijk voor hen in die tijd. Ben deed er nog een schepje bovenop en hing de 

was ook nog aan de waslijn. Daarna kwam een man naar ons toe en vroeg of ik zoete 

wijn aan het drinken was, nee, demi sec want droge hadden ze niet in die tijd. Volgens 

hem moesten we voor vrouwen er water bij doen. Hij kende vast en zeker ons 

spreekwoord niet dat wij geen water bij de wijn doen. Hij kwam terug met een blikje 

cola, was beter voor mij zei hij. Wij waren rare westerlingen voor hem. 



Minimaal 15 jaar geleden  De 

rechterfoto 

is zoals 

Roemenië 

toen was  

maar het 

huisje is 

niet meer 

in dezelfde 

staat. 

Een 

plaatselijke 

brouwerij 

die we 

bezochten 

en de was 

werd nog in 

de rivier 

gewassen. 

 

Een ambulance 

in de 90er jaren , 

momenteel zijn 

ze goed 

uitgerust en er 

wordt, ook nu 

nog, vaak aan de 

straatkant 

gewerkt. 

Afdeling 

verloskunde en 

een lagere school. 

Wat veranderde 

er veel maar een 

ding bleef, een 

gastvrije bevolking 

als je hen wat 

beter kent. 

 In verband met de 

wet op de privacy 

hebben we geen 

plaatsnamen vermeld 

en ook geen 

herkenbare personen 

afgebeeld die nog in 

leven zijn.  



Wij hoeven in deze nieuwsbrief niet meer te schrijven wat we allemaal hebben gepresteerd in die 25 jaren. Dat heeft 

bijna iedereen kunnen lezen in de nieuwsbrieven, op onze site of tijdens presentaties. We waren in augustus voor de 

98ste keer in Roemenië. Tijdens de bouw van de tehuizen reisden we soms wel 8x per jaar naar Roemenië omdat we 

steeds wilden controleren of de werkzaamheden waren uitgevoerd zoals was omschreven in het contract. Een keer 

hebben we de samenwerking met een aannemer verbroken die heel goed en degelijk werkte maar bepaalde 

afspraken niet nakwam. Dat is het voordeel van werken binnen Europa, je bent ter plekke in een korte tijd. Bij een 

ander gebouw moesten ze een muur afbreken die niet op de tekening stond en dat ontdekten we toen we voor 3 

dagen naar Roemenië vlogen, alleen voor controle. Elke keer, voor er weer een bedrag betaald moet worden, 

controleren we eerst of alles verloopt volgens het contract. Er zijn ook wel eens dingen fout gegaan. De moeder van 

het gezin met 7 kinderen die we op alle fronten geholpen hebben verkocht alles wat we daar brachten of 

aanschaften. Als dat is om je kinderen eten te kunnen geven kunnen we dat accepteren maar dit verliep op een 

verkeerde manier. Dat is dan een teleurstelling maar als je, samen met onze vrijwilligers erover kunt praten vergoedt 

dat al veel en ga je door, alleen niet met dit gezin. Ook de renovatie van een jongerencentrum werd niet gebruikt 

zoals dat ons was voorgesteld maar het wordt gebruikt door anderen, het heeft een functie dus we kunnen er maar 

beter niet te zwaar aan tillen. Ook een van de speeltuinen is verwaarloosd. De communicatie laat soms te wensen 

over. Ze zijn er nu aan gewend dat ze overal rekenschap van moeten geven en we willen alle rekeningen ontvangen 

en controleren. Ze weten inmiddels dat Ben erg handig is en veel verstand heeft van bouwen en installeren, dus er 

wordt wel rekening gehouden met zijn kennis.  Voor de rest verloopt alles voortreffelijk, goede managers in de 

gebouwen die wij hebben laten bouwen en waar we zelf vaak de afwerking voor deden en alles is tot 100% 

tevredenheid aan hen overgedragen want het is natuurlijk zo dat de Roemenen het moeten overnemen van ons. 

Ondanks de toegenomen welvaart heerst er veel armoede onder ouderen, zieken, gehandicapten, werklozen en 

voor de dagloners, dat lijkt op onze 0 uren contracten en zij hebben dus geen recht op uitkeringen. 

Ingekorte gegevens uit Roemenië volgens het Dutch-Romanian Network waar we op geabonneerd zijn: 

De uurlonen zijn voor sommige beroepen flink gestegen maar in 2016 had Roemenië het hoogste percentage 

werknemers met een risico op armoedeverval in Europa. In 2017 is het gemiddelde uurloon voor de Roemenen 

bruto €5,50 per uur.  

Roemenië hoort bij de wereldwijde top van autofabrikanten met de Duster en Sandero tot de best verkopende 

modellen. 

De markt voor consumptiegoederen steeg in dit eerste kwartaal met 13%. 

Roemenië heeft de hoogste inflatie in de EU, gevolgd door Estland, Hongarije en Bulgarije. 

21% van de Roemeense jongeren willen de komende 2 jaren emigreren. Slechts 4% van hen zijn niet van plan om 

terug te keren naar Roemenië. Onze mening hierover is als volgt: Bijna elke Roemeen die werkt en/of leeft in het 

buitenland bouwt alvast een groot huis in hun moederland om daar bij terugkeer in te gaan wonen. Dat lokt vele 

anderen, die ook graag een groot huis hebben, om het voorbeeld van de vertrekkende te volgen. Maar ook de niet te 

stuiten corruptie en de bureaucratie vormt een reden om te vertrekken.  

Uit de praktijk is gebleken dat ruim de helft van de studenten die studeren aan buitenlandse universiteiten 

waaronder Nederland na het afstuderen niet terugkeren naar hun land. 

Roemenië heeft het grootste aantal landbouwbedrijven in de EU, echter 44% van de agrariërs is 65 jaar of ouder, 

slechts 7,6% is minder dan 40 jaar oud. 

Gemeten naar het aantal mensen dat zich gelovig beschouwt geldt Roemenië als een van de meest religieuze landen 

van Europa. 87% rekenen zich tot de Roemeens Orthodoxe kerk. Het kerkbezoek is echter laag. Veel Roemenen 

plaatsen daarom vraagtekens bij de bouwactiviteiten van de enorme kathedraal in Boekarest omdat de kosten in 

hoge mate voor rekening van de samenleving komen. (Bronnen: dagbladen Trouw en Neue Zurcher Zeitung) 

In maart voltrok zich een mijnramp in de Maramures waar giftig mijnwater zich vermengde met de rivier Lapus en 

ook het kleine dorp instroomde. Een enorme vis- en vogelsterfte was het gevolg. Deze ramp is qua omvang te 

vergelijken met de ramp in 2000 waar destijds water  met de dodelijke stof cyanide in de rivier Tisza stroomde die 

vervolgens ook in de Donau terechtkwam.  De eigenaren van deze mijnen zijn veelal afkomstig uit Canada en 

Australië. Hun methode is verboden in de EU want het veroorzaakt een tekort aan drinkwater, in het mijnwater zit 

o.a. het giftige arsenicum, het zorgt voor massale hoeveelheden mijnafval en kent een sterke vervuiling van onder 

meer zware metalen (lood, kwik, cyaniden) Deze komen in de voedselketen terecht en zorgen voor verontreiniging 

van grond- en bodemwater met de nodige gezondheidseffecten. Dit soort mijnbouw wordt toegepast in landen waar 

de grond en arbeidskrachten goedkoop zijn en deze multinationale bedrijven plegen roofbouw op mens en milieu. 

Ook nu proberen Canadezen weer opnieuw laakbare goudexploitatie te starten. 
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23 jaar geleden maakte ik een foto van een mooie hofpoort waarna we werden uitgenodigd door de bewoners en 

deze keer gaven we daar gevolg aan. We kregen tuica te drinken, de nationale sterke drank en ik werd omgekleed in 

de traditionele folkloristische kleding. We lieten deze foto’s nu in augustus afdrukken met de bedoeling om ze bij dat 

gezin af te geven maar we wisten alleen de naam van de woonplaats, verder hadden we totaal geen informatie. De 

eerste de beste die we op straat zagen herkende echter een van de vrouwen en bracht ons naar haar toe die op haar 

beurt ons weer bij haar dochter bracht. Het ritueel herhaalde zich, eerst tuica, dan een pannenkoek en tenslotte 

werd ik weer omgekleed. Nu echter 2 maten groter maar dat was wederzijds! 



AUGUSTUS 2018            

 

Ria zag er 

wel tegenop 

om een 

Roemeens -

talige speech 

te houden in 

de kerk maar 

het lukte 

prima 

ondanks dat  

ze het 

spiekbriefje 

niet stil kon 

houden.    

 

De verrassing was groot om weer een onderscheiding te 

ontvangen en voor onze vrienden een oorkonde. Het 

was een mooie dienst in het teken van onze  

werkzaamheden. We ontvingen fotoalbums met foto’s  

van de diverse projecten met beschrijvingen in de 

Engelse en de Roemeense taal en er werden zelfs 

speciale ansichtkaarten gemaakt met een foto van ons 

die de preoten naar anderen doorstuurden. We hebben 

veel waardering ontvangen en zij op hun beurt van ons 

voor deze prachtige gebeurtenis. We kijken er met 

plezier op terug.  



 

We brachten weer computers naar een school en al was het vakantie, 

er waren toch kinderen aanwezig en voor hen hadden we weer 

poppen en voor de jongens zaklampjes zonder batterijen.  

Foto links: een van de 25 fruitbomen die door Saskia zijn gepland in de 

grote tuin van het sociale centrum. Behalve groenten heeft ze ook fruit 

uit eigen tuin, vooral bedoeld voor de maaltijden die zijn bestemd voor 

de straatkinderen. 

Foto hierboven: Overleg over ons nieuwe project. Dankzij een 

geweldige donatie kunnen we de leefomstandigheden enorm verbeteren van de 114 ouderen die in het 

verzorgingstehuis wonen. Het tehuis is dankzij onze stichting in 2003 geopend en was bestemd voor 50 ouderen. Na 

een nieuwe vleugel wonen er nu 114 ouderen maar ze hebben geen bewegingsvrijheid en al helemaal geen privacy. 

De lift was  2de hands en onbetrouwbaar dus konden de bewoners er geen gebruik van maken en werd het gebruikt 

voor goederen- en maaltijdvervoer, terwijl het vooral bestemd is voor de ouderen zodat zij naar buiten kunnen en 

samen de maaltijd kunnen gebruiken in plaats van in je kamer te blijven die je met meerdere moet delen.  Wij 

hebben eerder een oproep gedaan om een bijdrage voor een nieuwe lift en nu is het zover. De lift is geplaatst zodat 

ouderen nu zelfstandig naar buiten kunnen. Helaas kon de laatste termijn nog niet betaald worden door ons, dankzij 

onze controles constateerden we een gebrek die nu echter volledig is opgelost en er is een onderhoudscontract 

afgesloten. Maar het volgende probleem is de eetzaal. Die is veel te klein voor meer dan 100 personen. Ben, zie foto, 

overlegt  over de uitbreiding en dat heeft nogal wat voeten in de aarde, de Roemeense overheid stelt steeds nieuwe 

eisen waaraan voldaan moet worden dus de uitbreiding wordt vertraagd. Dat is vooral jammer voor de bewoners 

want met een grotere eetzaal kunnen er meer activiteiten plaatsvinden, dat is een eis van ons dat contractueel 

wordt vastgelegd. Als wij voor alle bewoners wat extra’s doen is er altijd een aantal dat emotioneel wordt. Hun 

dagen zijn gevuld met nietsdoen met meerderen in een kamer. Daar willen we zo graag verandering in brengen. 



In het kindertehuis deden 

we typisch Nederlandse 

spelletjes zoals zaklopen, 

bussen gooien, ringwerpen 

enz. Jongeren die jaren 

geleden het tehuis 

verlieten waren aanwezig. 

Foto links is van het 

politieke gevangenis-

museum. Er zijn tijdens de 

revolutie in 1989 ruim 

1100 doden gevallen. Het 

lijkt ons een deel van de 

opvoeding om daar 

met de kinderen naar 

toe te gaan zodat die 

geschiedenis nooit 

wordt vergeten. Net 

zoals in onze 

beginperiode was 

gebeurde nu nog. Als 

je een fotocamera 

mee naar binnen 

neemt moet je er een 

extra kaartje voor 

kopen. We gniffelden 

wel toen we ongevraagd een kortingskaartje voor gepensioneerden kregen. 

Mensen van onze leeftijd lijken in Roemenië jaren ouder maar bij ons vroegen ze 

niet eens of we wel gepensioneerd waren, onze eigendunk kreeg een klap. 



Iustin is een van onze studenten, momenteel 2de jaar 

aan het conservatorium. Hij nodigde ons uit om naar 

het concert te komen in de katholieke kerk in Onesti 

waar het orkest van Onesti en een Italiaans orkest een 

concert gaven met afwisselend Iustin en een Italiaanse 

dirigent. Dit prachtige concert werd druk bezocht door 

enthousiaste bezoekers waaronder wij samen. Iustin is 

pas 20 jaar en tot onze grote verrassing speelde George 

viool. Hij is ook een van onze studenten en pas 19 jaar 

oud. Ze zongen samen waar we enorm van genoten. 

Wij zijn erg trots op deze jongens, ook op de andere 10 

studenten die allen aan het tweede jaar zijn begonnen. 

Na afloop werd er voor de gasten een folkloristisch 

feestje gegeven, verzorgd door de paters Franciscanen. Wat een geluk 

voor ons dat we aanwezig konden zijn al moesten we er een omweg 

voor maken van honderden kilometers, het was de moeite waard want 

op zo’n moment zie je zelf het studieresultaat van 2 studenten die via 

onze stichting de kans hebben gekregen om te studeren en wij kunnen 

dit weer voor hen doen via de geweldige sponsoring van een andere 

stichting waar we hen erg dankbaar voor zijn.  

Na weer een lange tocht arriveerden we in Turda waar de firma zijn best 

had gedaan om de lift op tijd voor ons vertrek geïnstalleerd te hebben. 

Helaas waren we er niet tevreden over en op dat moment beseften wij dat we toch 

weer terug moesten komen om de lift te controleren voordat de laatste betaling 

zou plaatsvinden. Dat is dan even een tegenvaller maar we besloten om in oktober 

dan weer gesprekken te gaan voeren over nieuwe projecten waar we ons weer 

volledig voor gaan inzetten want we hadden al weer wat in onze gedachten en gaan 

dat ook waarmaken. Weer iets waar de overheid voor zou moeten zorgen maar die 

laten het volledig afweten als het over de kwetsbaren hebben in de samenleving.  

 

Als wij en onze vrijwilligers in Roemenië zijn worden vaak onze namen genoemd als 

er weer een korte of bijzondere plechtigheid plaatsvindt maar de naam van Gerrie is 

een echt probleem, ze kunnen die naam niet uitspreken en struikelen over de G. Dat 

is hilarisch als ze haar naam noemen zoals Herrie, Kerrie of Jerry, de  laatste keer 

zelfs Sherry maar het gebeurde ook dat onze namen bij een bijeenkomst zo werden 

genoemd: aanwezig zijn: Ben, Ria, Tom, Eline, Herman en zijn vrouw. 



Oktober  

De korte reis die we 

in oktober maakten, 

samen met Tom en 

Eline, was overal een 

grote verrassing. De 

lift werkt perfect en 

onze vraag om meer 

activiteiten voor de 

ouderen is 

ingewilligd. Er is nu 

een kinotherapeute 

werkzaam. Ze is heel 

enthousiast, ze zorgt 

ervoor dat de mensen meer bewegen maar ook knutselen 

en allerlei activiteiten verrichten. Dat wordt uitgebreid als 

deze ruimte groter wordt en ook de eetzaal zal, als de 

instanties meewerken, een grote zaal worden. 

Bij een gezin in Cajvana werd een deurdranger geplaatst 

met sensoren zodat de 4 jongeren met spierdystrofie 

zelfstandig naar binnen en buiten kunnen. De deuren 

openen en sluiten automatisch waar eerst altijd andere 

gezinsleden aan te pas moesten komen. Het was fijn om iets voor dit gezin te mogen doen.  Op de linkse foto ziet u  

de douche op de afdeling voor palliatieve zorg in een ziekenhuis. Het is onmogelijk om daar aan de patiënten goede 

zorg te verlenen, ze hebben dringend een goede badkamer nodig met inloopdouche, een bad en tillift, verrijdbare 

brancard, toilet,  

aankleedtafel 

enz. Daar gaat 

onze stichting aan 

meewerken, de 

werkzaamheden 

worden door het 

ziekenhuis 

verzorgd, onze 

stichting betaalt 

de materialen. Ze 

startten 

onmiddellijk na 

ons bezoek.  



Op de laatste dag van ons 3de bezoek aan Roemenië dit jaar 

bezochten wij de bejaardensoos waar we 9 jaar geleden met ons 

zessen plus Roemeense vrijwilligers totaal 5 weken lang hebben 

gewerkt. Het was een oude, erg verwaarloosde school met 

ingevallen dak maar mooi gelegen in het centrum van Turda. Het 

werd een mooie ontmoetingsplek voor ouderen waar veel 

activiteiten plaatsvinden en die in september een grote televisie 

van onze stichting ontvingen. We brachten nu ook enkele DVD’s. 

BZN en Andre Rieu zijn daar erg populair. Vorige nieuwsbrieven 

hadden op de laatste pagina een sponsorlijst maar die moet 

vervallen vanwege de 

privacywetgeving. Wij willen 

bedrijven, stichtingen en 

verenigingen benaderen om 

schriftelijk toestemming te 

verlenen om hun namen te 

plaatsen. Dat vergt tijd en die 

hebben we niet in overvloed. In 

plaats daarvan ziet u foto’s die 

allen tijdens onze laatste 2 

reizen in 2018 zijn gemaakt in 

het mooie Roemenië dat erg 

veranderd is sinds wij 25 jaar 

geleden hier startten met onze 

werkzaamheden maar waar 

hulp nog heel hard nodig is, 

speciaal voor ouderen, zieken, 

gehandicapten en werklozen.  

Wij rekenen op u. Wij zijn een 

ANBI instelling dus uw giften 

zijn aftrekbaar van de 

belasting. Dankzij sponsors, 

vrijwilligers en Roemenen 

hebben we veel bereikt. Heel 

veel. Helpt u ook mee? 

NL72RABO0135454700 

t.n.v. Stichting H.A.R. Wijchen 

Hartelijk dank allemaal. 


