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Nieuw project in Onesti
Onesti is een stad in het oosten van het land, in het arme gebied nabij de
Moldavische grens.
Twee jaar geleden leerden wij daar de Nederlandse Saskia Verdoes kennen die er
geweldig werk verricht om de jeugd een betere toekomst te bieden.
Ze kan haar werkzaamheden niet uitbreiden omdat de ruimte en faciliteiten
ontbreken. Daar gaat binnenkort verandering in komen.
Onze stichting ontving in november een gigantisch bedrag van een mevrouw die over
onze stichting had gelezen en vanwege haar werkzame achtergrond kon ze zich
helemaal vinden in onze werkwijze.
Op dat moment was het ons al duidelijk waarvoor we dit geld wilden besteden en we
namen contact op met Saskia die verrast reageerde.
Wat is de bedoeling?
In januari bezochten we de makelaar die een mooi terrein te koop aanbood, een
architect, aannemer, notaris en burgemeester werden bezocht en meteen na de
winter wordt er gestart met de bouw van een multifunctioneel gebouw waar allerlei
activiteiten zullen plaatsvinden die Saskia nu al onder haar hoede heeft, bijgestaan
door de Roemeense Angela. Het is een team dat al 5 jaar op een formidabele wijze
samenwerkt en we zijn blij dat we nu kunnen gaan samenwerken om de jeugd te
stimuleren voor scholing en andere activiteiten omdat er veel probleemgezinnen zijn
en straatkinderen die niet naar school gaan.
Wat houdt de samenwerking in?
De samenwerking geldt alleen voor het nieuwe centrum in Onesti. Stichting H.A.R.
koopt het terrein en bouwt het multifunctionele gebouw en blijft eigenaar van het
geheel. Saskia blijft haar werkzaamheden verrichten zoals ze altijd al gewend is en
zal die verder uitbreiden en ze gaat er wonen. Ze kan haar eigen werkwijze bepalen
omdat we weten dat ze dat op een geweldige manier doet en we zijn volledig op de
hoogte van die werkwijze en haar plannen.
Wat houden de werkzaamheden in?
1. Saskia kookt elke zaterdag voor straatkinderen. Ze mogen er echter alleen
komen eten wanneer ze er blijven om er te leren schrijven, lezen en rekenen. Zo
probeert ze hen te motiveren om weer naar school te gaan en op deze wijze heeft ze
het laatste jaar weer 6 kinderen op een school kunnen plaatsen. Deze kinderen,
merendeels jongeren die lijm snuiven, zijn trots omdat ze weer iets presteren.
Sommige kinderen zijn slechts 6 jaar oud en zwerven tot 's avonds laat al bedelend
op straat. In het nieuwe gebouw wordt deze kinderen dagelijks een warme maaltijd
aangeboden en is er gelegenheid om zich te douchen. Vanwege de hygiëne komt er
voor hen een aparte ingang en wordt alles betegeld.

2 Het programma voor de moeders met kleine kinderen, er is geen
consultatiebureau, wordt samen met Angela (verpleegster) voortgezet maar ruimer in
opzet.
3 Tieners uit probleemgezinnen krijgen de kans om te leren naaien, koken,
computeren, klussen in huis, ook hygiëne wordt hen bijgebracht en er komt een
moestuin waar ze kunnen leren om groenten te verbouwen.
4 Studenten worden in het centrum opgeleid om seksuele voorlichting te geven op
scholen, dat doet Saskia nu zelf maar dat kan ze dan uit handen geven.
5 Er komen 2 kamers voor noodgevallen, bv voor zwangere tieners, uit huis
geplaatste kinderen of mishandelde vrouwen enz. Er wordt dan een vervangende
ruimte voor hen gezocht. Ook kunnen zieke straatkinderen er tijdelijk verblijven.
Sponsors
In Roemenie vormen wij, Ben en Ria Theissen, samen met Saskia Verdoes de
stichting: "Impreuna spre viitor", samen naar de toekomst.
U kunt ons sponsoren voor de andere projecten en om het gebouw in stand te
houden, de betalingen voor belastingen en verzekeringen zijn voor onze rekening, de
totale inrichting van het gebouw en de omheining. Maar ook Saskia heeft haar
sponsors nodig omdat de vaste lasten voor haar werk gewoon doorgaan. Zij moet
haar eigen kosten kunnen betalen, het salaris voor Angela en de materialen voor
haar werk blijven kopen. Dus iedereen kan zijn eigen doel blijven steunen en samen
maken we er iets moois van, geven we de jeugd meer zelfrespect en vertrouwen in
de toekomst.

