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Hulp aan 24 

studenten 

Was u erbij toen Andreea, 

George en Iustin 

optraden in de Schakel in 

Wijchen? Herkent u ze 

nog? Ze hebben een 

speciaal plekje in ons 

hart. 

In 2019 traden deze 3 

studenten op in België en 

daarna in De Schakel. Ze 

waren uitgenodigd door 

de stichting Fermazan die 

een concert organiseerde 

voor hun sponsors en 

waaraan wij inhaakten om datzelfde te 

doen in Wijchen. Stichting Fermazan 

sponsort de 24 studenten die intelligent 

zijn waardoor ze een beurs ontvangen 

maar waarvan de ouders niet bemiddeld 

zijn om een kamer voor hen te huren en 

in hun levensonderhoud te voorzien. 

Maandelijks ontvangen allen hetzelfde 

bedrag eventueel aangevuld voor de 

aankoop van boeken maar daar wordt 

nauwelijks gebruik van gemaakt omdat 

ze alles kopiëren. Ze sturen alle 

behaalde cijfers op en eventuele 

rekeningen. Wij zijn niet trots, nee 

supertrots op deze studenten die in 

coronatijd zulke goede resultaten 

hebben behaald terwijl het juist voor hen een moeilijke tijd was. Studenten krijgen een kamer aangewezen door de 

universiteit, hoe hoger je gemiddelde cijfer is des te beter is je kamer die je met 2 of 3 anderen deelt. Andreea, 

George en Iustin niet, zij kunnen vanwege hun zangoefeningen niet samenwonen met medestudenten. In de 

coronatijd konden ze wel in hun kamer blijven wonen maar dat was niet altijd het geval met de andere studenten in 

gedeelde kamers. Omdat niemand verwachtte dat we nu nog middenin de Covidperiode zouden zitten werden de 

kamers niet opgezegd want als de lessen weer zouden starten hadden ze geen kamer meer. Sommige keerden terug 

naar huis om de videolessen te volgen maar de verbindingen zijn er niet zoals in ons land en de gezinnen zijn klein 

behuisd dus het was een moeilijke periode. Ook kwam er corona in sommige gezinnen voor met zelfs het verlies van 

een ouder maar studentenklachten bleven uit. De behaalde resultaten zijn zelfs geweldig, slechts 2 moeten een of 

twee cijfers ophalen. Jaarlijks bezoeken we alle studenten, de reiskosten worden door stichting Fermazan vergoed. 

Geweldig dat zij in samenwerking met onze stichting jongeren een betere toekomst kunnen bieden. We ontmoetten 

Andreea en George in Iasi en Iustin in Timisoara, hun studentensteden. De afstand tussen Iasi en Timisoara met de 

auto is 632 km. De studenten die dit jaar zijn afgestudeerd gaan allemaal door voor de master zodat er slechts een 

nieuwe student bijgekomen is, een jongen uit een kindertehuis die ook naar het conservatorium gaat. 

Er zijn slechts 2 studenten die niet uit de provincie Bacau komen omdat het aannemen van de studenten een 

samenwerking is van onze stichting met Saskia. Zij kent de achtergronden van deze jongeren en samen buigen we 

ons over de aanvragen, wij kunnen geen beslissingen nemen aan de hand van hun brieven. Wij hebben in al die tijd 

voor slechts een student de betalingen stopgezet vanwege slechte motivatie en behaalde resultaten. 



Renovatie van het zorgcentrum. Er is een verbinding gemaakt tussen 2 

gebouwen, foto rechts en hieronder, zodat er een groot gebouw ontstond 

omdat 3 kamers opgeofferd moesten worden om er een eetzaal te creëren. 

In het linkse gebouw werden 6 nieuwe kamers gerealiseerd en 3 badkamers.  

Vanwege de privacy willen 

we niet meer foto’s 

plaatsen van de bewoners 

in hun slaapkamers. De 

bestaande kamers waren 

goed en daar hoefden wij niets aan te doen. Op de foto  

hierboven is te zien hoe er gewerkt wordt, ze kwamen tegels 

tekort voor een van de toiletten dus zetten ze er andere 

afwijkende tegenaan. Dit wordt op ons verzoek veranderd. 

Controle is altijd noodzakelijk voor zulke grote projecten maar 

er was in die buurt slechts een aannemer. Hij is betrouwbaar, 

niet duur maar werkt met verouderde technieken. Dat kunt u 

ook zien aan de leidingen die over de muren lopen. 



Aan de linkerkant 3 

onder elkaar staande 

foto’s van de oude 

situatie. De baden zijn 

vervangen door een 

bedrijfs-wasmachine. 

Omdat de elektrische 

apparaten duur zijn in 

het  gebruik hebben 

we vorig jaar al 

zonnepanelen 

geplaatst. De 

droogtrommel is ook 

weer een hele vooruitgang. Ze hebben 

een oude wasmachine bewaard voor de 

kleine wasjes. De ruimte waar eerst 

werd gewassen is opgeknapt en wordt 

nu als strijk- en opslagruimte gebruikt. 

De houtkachel is vervangen door een 

modern fornuis. Ook is er een afzuigkap 

geplaatst omdat in de oude de motor 

ontbrak maar waar ze ook heel blij mee 

zijn is de bedrijfsafwasmachine. Alles bij 

elkaar een hele verbetering omdat er in 

de kelder met kleine ramen op een 

houtkachel gekookt moest worden voor 

40 inwoners en het personeel. 

Herman Wanders is een 

bestuurslid van onze 

stichting en ging mee naar 

Roemenië. Dat is fijn omdat 

er zoveel overlegd moest 

worden. Er werden geregeld 

foto’s gestuurd maar de 

werkelijkheid zie je dan niet. 

De situatie viel ons mee. 



Niet alleen is het voor het personeel prettig werken met nieuwe apparatuur maar ze hebben nu ook meer tijd om         

aan de inwoners te besteden. Ben zoekt alle apparatuur op de Roemeense sites op en vergelijkt de prijzen en stuurt 

dan adviezen naar de directrice. Die kan dan haar eigen beslissingen nemen maar zo kwam Ben er achter dat het 

fornuis in Nederland €2.600,-- goedkoper was dan in Roemenië. Hoe dat mogelijk is, is voor ons ook onbegrijpelijk. 

Door Mission and Relief Transporten werd het samen met een warmhoudwagen voor de maaltijden naar Roemenië 

vervoerd waar het op de doorgaande weg in een kleinere auto moest worden geladen omdat de vrachtwagen niet 

boven op de helling kon komen, de weg was te smal en bochtig. Er is een groter raam in de keuken geplaatst omdat 

de apparatuur te groot was om via de trap naar de keuken in de kelder te plaatsen.. Alle ruimten in de kelder zijn 

gerenoveerd, de vloeren, wanden tot en met de plafonds. De aannemer heeft goed werk verricht, op een 

Roemeense manier maar dat ging niet zonder slag of stoot, er zijn in een jaar tijd honderden brieven over en weer 

gestuurd, allemaal in de Roemeense taal omdat niemand daar Engels spreekt. Het was voor ons een moeilijk jaar. 

Vanwege corona konden we niet naar Roemenië gaan terwijl het zo hard nodig was omdat er zoveel uitgelegd moest 

worden. Niet alles is gegaan zoals wij het wilden, dat heeft niets met onwil maar met onwetendheid te maken. Het 

zorgcentrum is gelegen in een dorp op een heuvel in een achtergebleven gebied. Ze zijn er niet op de hoogte van de 

veranderingen die elders plaatsvinden dus Ben heeft geregeld tekeningen op de computer gemaakt om duidelijk te 

maken wat we bedoelden en ik zorgde voor de honderden brieven met aanwijzingen. Vorig jaar waren we 2 dagen in 

het zorgcentrum want we moesten allerlei aanwijzingen doorgeven en controles uitvoeren omdat het moeilijk was 

om alles vanuit brieven en foto’s te beoordelen. Ben heeft ruimtelijk inzicht maar omdat het gebouw uit 2 delen 

bestaat die nu verbonden zijn en omdat er ook veel gesloopt werd was het beslist noodzakelijk om ter plekke te zijn. 

Er dreigden dingen mis te gaan. Het was een waardevol kort bezoek.  

De directrice is een zeer betrouwbaar persoon, vol goede bedoelingen, hartelijk maar het is uiterst moeilijk voor ons 

om vanaf een afstand te beslissen over werkzaamheden en aankopen. Wij Nederlanders zijn heel direct en dat wordt 

niet altijd begrepen maar soms is het nodig om even de puntjes op de i te zetten. De renovatie heeft veel langer 

geduurd dan de afspraken waren maar er kwamen steeds meer extra werkzaamheden en ook kosten bij die beslist 

noodzakelijk waren. Dankzij een groot bedrag van een plaatsgenoot konden we alle werkzaamheden uit laten 

voeren. Zonder die bijdrage waren we niet eens aan deze enorme klus begonnen maar we hebben 40 inwoners van 

het centrum een menswaardig leven kunnen geven. De meeste bewoners hebben geen kinderen die hen kunnen 

verzorgen. Voor de renovatie kregen ze hun maaltijden in hun kamer, zittend in hun bed. Nu is er een eetzaal en bij 

het betreden van de nieuwe zaal zei een bewoonster dat ze er nu weer bij hoorden in deze maatschappij. Jarenlang 

bleef het bij ontmoetingen in de gangen en waren de werkomstandigheden van het personeel zwaar en moeilijk. 

Voor directrice Mihaela en Antonela die administreert zijn er ook betere tijden aangebroken. Ze vormen samen een 

hecht team en we bewonderen hen want ook door onze kritiek hebben zij een moeilijke tijd achter de rug. Het valt 

ons op dat het personeel op een prettige manier samenwerkt. We zijn nog niet klaar met de werkzaamheden maar 

met respect voor elkaar gaan we door. Op de openingsdag leerden we Emilian kennen, zoon van de voorzitter van 

deze medische organisatie en we zijn hem heel dankbaar voor zijn vertalingen ter plekke, zijn inzichten en 

raadgevingen. Zonder hem was het veel moeilijker geweest om alles in het Roemeens duidelijk te maken voor de 

aannemer die welwillend en vol vertrouwen verder aan de slag ging.    

                  



Op de openingsdag zorgden Gerrie en ik voor een Hollandse middag door 

Nederlandse lekkernijen op elke tafel te zetten, aangevuld met frisdrank en 

alcoholvrij bier. Herman had voor video’s gezorgd van Andre Rieu en BZN, 

beide populair in Roemenië en een video van de Keukenhof  had hij voorzien 

van Roemeense teksten en muziek waarbij het draaiorgel de voorkeur 

genoot. De middag werd afgesloten met Hollandse stroopwafels. 

 In Turda bezochten we het in 2009       

door ons geopende centrum voor 

kinderen met een handicap die 

fysiotherapie krijgen maar het 

bijzondere is dat na de therapie er allerlei activiteiten voor deze kinderen 

plaatsvinden onder leiding van directeur preot Florian. Ook de door ons 

aangelegde speeltuin is alleen voor deze kinderen bestemd. Vorig jaar heeft 

Florian een rolstoellift aangeschaft. Wij hebben veel respect voor zijn 

bijzonder vooruitstrevende wijze van werken. 



Via de bejaardenbond  

ontvingen de ouderen 

in Turda al jaren een 

groot pakket 

levensmiddelen. Ook 

deze keer hebben we 

weer pakketten 

uitgedeeld maar die 

hadden we uitgebreid 

met een groep 

ouderen die onder erbarmelijke omstandigheden leven in de 

provincie Bacau. In de toekomst gaan we hen van grotere pakketten 

voorzien. We weten het: het is geen structurele hulp waar we 

voorstanders van zijn maar deze mensen hebben het zo hard nodig. 

In de winter van 2019 hebben we hen via katholieke zusters van 

kachelhout en medicijnen kunnen voorzien. We besloten hen nu zelf 

op te zoeken onder leiding van een zuster en hun armoede en 

eenzaamheid laat ons niet los. Omdat deze ouderen zo achteraf 

wonen, soms over bijna onbegaanbare paden kunnen wij hen alleen 

maar vinden en bezoeken onder leiding van een zuster. 

We bezochten ons eerste grote project, het in 2003 geopende verzorgingstehuis in Turda. We ontmoetten preot 

Vasile en enkele bewoners. Het was fijn om samen met Herman en Gerrie Wanders onze reeds voltooide projecten 

te bezoeken. We hadden naast de te bezoeken studenten daar een tijd voor uitgetrokken We hebben weer heel wat 

gespreksstof samen zoals het bespreken van de toekomstplannen. Die hebben we nog steeds, ook na 28 jaar! 



SPONSORLIJST: We bedanken alle sponsors die anoniem willen blijven. 
Omdat in de corona periode er alleen een enkel blad werd verstuurd bedanken we nu ook alle sponsors die ons 

steunden in 2020. We willen de Nijmeegse kerken bedanken die in 2020 de vastenactie organiseerden voor Saskia 

via onze stichting, Pastoraat Huize Rosa/Catarinahof, H. Antonius Abtkerk en de Goede Herderkerk. Verder de 

eigenaar van de gratis opslagruimte, sportclub Woezik voor de sportkleding, Relinde Mode die dozen vol nieuwe 

kleding doneerde, Kersten Medische Hulpmiddelen Roermond die ons voorzag van alles wat we nodig hadden maar 

ook andere medische instellingen die goederen en/of adviezen gaven. Dank aan Drukkerij DHD IN Groesbeek voor 

het voordelig drukken van onze nieuwsbrieven, aan administratiekantoor Jaap Bulk Wijchen die al vele jaren onze 

administratie gratis controleert, Stichting Vraag en Aanbod Wijchen die ons nooit vergeet wanneer de jaarlijkse 

geldbedragen worden uitgereikt, de stichtingen Fermazan, Millon, Family Capital Management en Benveh. Zonder 

hen waren we nu nog een kleine stichting geweest en dank aan onze vrijwilligers Herman en Tom waar we altijd op 

kunnen rekenen. Alsmede Prot. Diaconie Wijchen, Parochie 12 Apostelen Wijchen, Jacobs begrafenisondernemer 

Groesbeek, NOD Velp, Hema Wijchen, Mijn Huis Makelaardij Heemstede,  Total It computershop Wijchen, G. v.d. 

Lockant Willems, B. Bettink en C. Tijsse Klasen, Theo en Marja Mulders, Gerard en Loes Hendriks, Henny Bekker,  

M. Vervaart, Mevr. v.d. Pluijm, J. v.d. Straten, Ridi Ooms, Joop en Franny de Kleijn, Mevr. Canta, Kitty van Kampen, 

Peter en Mientje Cornelissen, Herman en Gerrie Wanders, Mevr. de Groot, P.F. Dekkers, J. Piels, Ria Jansen Vullers,  

Tonnie en Anny Schamp, Jo en Trees Hendriks, J. Hendriks, Koos en Astrid Joosen, Eef de Beijer, Huub en Mieke 

Zijlmans, Jo en Wil Brukx, Fam. Romviel, Mevr. Athmer, B. Bongers, Wim en Riet van Pelt, Kees en Mia Sas, L. 

Thijssen, Kees Boot, Wil v.d. Ruijtenbeek, Hr. en mevr. Nieuwenhuis, Toine en Wilma Lazeroms, Wil en Stini 

Hendriks, Theo en Ria Hendriks, J. vd Zanden, Jacques en Nolly Janssen, Marijke Hagemans, Wil vd Ruytenbeek, 

Maria Tychon, Hr. Zevenbergen, Peter en Wilma Claassen, Piet en Corry Lasker, Theo Klosters, Tiny en Tonnie Poos, 

Anja Straten, A. Achterstraat, Mevr. Braams, fam. Kraaienvanger, M.S. Gellecum, M.A.C. Engelen, Wil Otto.   

Wij hoopten de werkzaamheden af te kunnen 

ronden maar tijdens ons verblijf ontstond er 

een probleem waar niemand rekening mee 

had gehouden maar wat te verwachten is bij een gebouw van 129 jaar oud. Mihaela, de directrice vroeg ons voor 

ons vertrek nogmaals mee te gaan naar de wasruimte. We schrokken, het stond onder water. Gelukkig waren de 

machines op een verhoging geplaatst. Om het samen te vatten: De riolering en de afvoer moeten in het geheel 

worden vernieuwd. Dat is een fikse tegenslag maar we beseften dat het beslist moest gebeuren en we hadden ook 

het geluk dat we dat nog konden regelen met de aannemer, bijgestaan door de technische Emilian. De 

werkzaamheden zijn in volle gang. 

Op de foto ziet u 2 toiletten maar zoals ook elders in Roemenië gebeurt, de deuren draaien naar binnen. Zowel de 

toiletten als de deuren zijn heel smal. Hoe moet dat als iemand onwel wordt? Als een van de ouderen valt is het 

onvermijdelijk, dan liggen ze achter de deur die niet open kan. Niemand die hen kan helpen. Dus alle deuren moeten 

worden omgedraaid en dat is onze volgende kostenpost maar wel de laatste voor dit prachtige project waar we, 

ondanks een zware periode heel erg trots op zijn. We hebben hier zoveel ouderen heel blij gemaakt en dat steken zij 

niet onder stoelen of banken. We zijn er met een fijn gevoel vertrokken en worden middels foto’s op de hoogte 

gehouden maar voordat de laatste betaling plaatsvindt controleren we ter plekke nogmaals. Vliegen is nog nooit zo 

goedkoop geweest en we hoeven er maar een dag te zijn.  

We danken u allen voor het vertrouwen en medeleven in ons werk dat we alleen kunnen uitvoeren dankzij u allen. 
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