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Nadat het terrein van het sociale centrum in Onesti was ontdaan van de grote plakkaten beton kwamen de keien
tevoorschijn. De straatkinderen hielpen mee om het terrein weer vlak te maken, er werden vrachtwagens met
grond opgebracht dat weer werd geëgaliseerd en nu hebben ze er 20 bomen, 40 struiken, aardbeien, uien en
bloemen geplant. Deze straatkinderen zijn maar wat trots op hun prestaties, en terecht!
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Als je met een groot nieuw project start, zoals het sociale centrum, kun je van tevoren niet inschatten hoe
er gereageerd wordt door de instanties waar je mee te maken krijgt maar ook niet hoe de omwonenden
het vinden dat er zoveel straatkinderen opgevangen worden. Het gemeentebestuur geeft de volle
medewerking maar de omwonenden reageerden afwachtend. Na de door Saskia, Angela en Lenuta
gehouden open dag voor belangstellenden zijn de vooroordelen weggenomen nadat ze zagen dat er een
aparte ingang is voor de straatkinderen zodat de andere kinderen en jongeren geen contact met de
straatkinderen hoeven te hebben als ze dat niet wensen. Die wens is redelijk als je bedenkt dat
straatkinderen niet schoon zijn en de mogelijkheid dat ze schurft of luizen hebben is altijd aanwezig. In het
centrum krijgen ze 3x per week een goede warme maaltijd, ze kunnen er douchen, hun kleding wordt
gewassen, ze kunnen er leren en spelletjes doen. We moeten realistisch zijn en dat houdt in dat je maar
een enkeling kunt redden maar nu al blijkt dat ze graag schoon willen zijn, ze willen zelfs vaker onder de
douche en schone kleren aan, ze helpen in de tuin en zijn zo trots dat ze nu een schap hebben in een kast
waar een stapel kleding ligt die alleen voor hen is. Ze hebben nooit een kast gehad en nu kunnen ze daar
hun eigen kleding en handdoek uitzoeken. Ze voelen zich gerespecteerd door de werkzaamheden die ze
verrichten, ze presteren iets en dat geeft hen een gevoel van eigenwaarde. Wij hadden niet zo snel een
goed resultaat verwacht, alle lof voor het team onder leiding van de Nederlandse Saskia.
Een van de straatkinderen vroeg aan Saskia of ze mee wilde gaan naar de douche. Waarom? Hij wist niet
hoe hij de kraan moest opendraaien!! Dit is een Europees land, anno 2014.
Er is een zaal waar moeders met kleine kinderen komen die voorlichting krijgen over hygiëne, opvoeding
enz. Deze kleine kinderen vermaken zich uitstekend met het vele speelgoed en knutselmateriaal maar ook
buiten, zoals u op de foto linksboven kunt zien.
Rechts ziet u hoe middelbare scholieren computers aansluiten die door onze stichting zijn aangeschaft.
Wekelijks komen er middelbare scholieren vrijwilligerswerk verrichten. Ze geven computerlessen aan
anderen, ze sorteren de kleding die Saskia uit Nederland ontvangt en ze helpen mee met het koken voor
de straatkinderen. Alles verloopt er op een positieve
manier en we zijn trots op het hele team maar ook op
de jongeren die een andere kijk hebben gekregen op
straatkinderen waar ze zich eerst voor afwendden. Er
is nu meer begrip voor hen en dat is erg waardevol in
een land waar niets vanzelfsprekend is, dat zij zich
ook gelukkig kunnen prijzen met hetgeen ze wel
hebben en niet alleen denken aan wat ze moeten
missen. Wij verzamelen geen goederen meer, de
transporten zijn te duur en het is beter om ter plekke
de goederen aan te schaffen maar soms kunnen wij
iets niet weigeren zoals de kleding van dit sportieve
team, totaal honderden stuks sportkleding die toch
richting Roemenië gingen.

Links: De straatkinderen hebben hun
eigen ruimte om er te eten, te leren of
zich op de een of andere manier te
vermaken. De keuken hoort daarbij maar
is verboden terrein voor hen vanwege de
hygiëne, de maaltijden ontvangen ze via
dit doorgeefluik. Rechts ziet u de kleine kinderen in het andere deel van het gebouw. Ze vermaken zich
uitstekend met al het speelgoed dat voorradig is en naast deze ruimte is een kamer waar
huiswerkbegeleiding plaatsvindt.
Acties van
Roemenen
De Roemeense
Mariana kennen
we al 21 jaar en het
wederzijds respect
is groot. Zij en haar
man zetten zich in
om anderen te
helpen en dat
resulteert al enige
jaren in de vorm
van hulpgoederen
aan ons
kindertehuis in
Fundu Moldovei.
Samen met kinderen wordt dat voor de kerstdagen gebracht waarbij de kinderen dan ook kerstliederen
zingen. De laatste keer hadden ze het heel groots aangepakt met hulp van de school en gezinnen in hun
dorp. Ze arriveerden met 2 busjes waarvan een volgeladen was met een gigantische hoeveelheid
levensmiddelen, fruit, kleding en speelgoed. Mariana zegt dat ze van ons heeft geleerd om aan de
medemens te denken maar de werkelijkheid is dat het in haar genen zit om goed te zijn voor anderen en
ze betrekt daar anderen bij zoals haar dorpsgenoten maar ook haar zoon Cristian die in Iasi studeert .
Samen met studiegenoten werden er acties gevoerd tegen het slechte rijgedrag van de automobilisten. Zij
lieten hen stoppen bij oversteekplaatsen en vroegen hen geduldiger te zijn, te glimlachen en weer verder
te rijden waarbij ze symbolisch een appel ontvingen met een begeleidende tekst. Met kerstmis hebben
dezelfde studenten een kerststal geplaatst op een plein, met levende dieren erin. Voorbijgangers konden
er een foto laten maken. De opbrengst werd omgezet in bananen die uitgedeeld werden in ziekenhuizen,
bejaardentehuizen en op
scholen.
Ook in Onesti
wordt er
door
scholieren
vrijwillig
geholpen.

Nieuw project voor ouderen
Dankzij een Wijchense mevrouw ontvangt
een klein verzorgingstehuis voor ouderen
geregeld levensmiddelen omdat het
tehuis is ondergebracht in een stichting
die niet voldoende geld heeft om alle
voorzieningen te betalen. Tegen een
bergrand, aan het einde van een
doodlopend pad, staat het gebouw waar
12 ouderen zijn ondergebracht die
liefdevol worden verzorgd door een
echtpaar, geholpen door vrijwilligers. Het
gebouw is oud maar schoon. In het
verleden hebben wij voor elke kamer een
televisie laten aansluiten en Ben heeft er
rookmelders opgehangen omdat het een gebouw is waar deels
houten wanden en plafonds zijn in de lage kamers. Een
brandgevaarlijke situatie. Omdat er een doordringende geur
hing in een kamer vermoedden wij dat er meer ruimten niet
fris zouden zijn en we vroegen of we de badkamer mochten
zien en dat werd meteen het besluit om die te gaan renoveren.
Waarom die geur als ik hiervoor schrijf dat het er schoon is? De
kamers en de badkamer hebben een betonnen vloer die
nauwelijks is afgesmeerd. Er woont een demente vrouw in het
tehuis die niet naar het toilet gaat. Vroeger was ze gewend om
in de tuin achter haar huis haar behoefte te doen. Op het
platteland hebben ze nog heel vaak geen toiletten binnenshuis
maar een toilet buiten in de tuin. Deze demente vrouw gaat uit
bed als ze naar het toilet moet en doet haar behoefte op de
grond, naast het bed. Omdat de vloer poreus is kun je die stank
niet wegwerken. Momenteel ligt ze alleen in die grote kamer,
vanwege die stank. Om de badkamer te laten renoveren moet
de vloer eruit worden geslagen, de wandtegels moeten
worden verwijderd, er
wordt een inloopdouche
gemaakt, alle leidingen
worden vernieuwd plus
het sanitair en de radiator. We hadden al meteen een tegenvaller,
het plafond is er te laag om een douchestang te plaatsen waar je
onder kunt staan zodat het dak moet worden verhoogd. Het plafond
moest toch al worden vernieuwd. Vanwege deze extra kosten
kunnen we de kamer van de demente vrouw nog niet opknappen.
Later zal ook hier de vloer eruit moeten en tegels gelegd worden in
die kamer zodat het schoonmaken geen probleem zal zijn en dan kan
deze grote kamer in tweeën gedeeld worden zodat er een extra
kamer zal zijn. Daarvoor is echter geld nodig. Bij onze stichting wordt
alles besteed aan degene die het hard nodig hebben dus uw bijdrage
is welkom om ook deze kamer op te knappen. U weet dat er niets
aan de strijkstok blijft hangen en dat wij ook geen geld oppotten
maar het direct besteden. Wilt u bijdragen om ook deze ouderen te
helpen? Wij en de ouderen zullen u dankbaar zijn.

Met de aannemer en de installateur bekeken we
de mogelijkheden. Ben had eerder een ontwerp
op de computer gemaakt en dat gestuurd,
begeleid met foto’s van een inloopdouche want
dat is onbekend in Roemenië. Ze hebben zijn
ontwerp helemaal overgenomen. Op de foto
onder ziet u dat het dak verhoogd moet worden
en rechts zijn we in het kantoor waar het contract
werd ondertekend en we alvast een voorschot
betaalden om materialen te kopen. De aannemer
zou de daaropvolgende dag al starten.

Bezoek aan 2 kleuterscholen
Wat is het toch leuk als je over 48 prachtig aangeklede poppen beschikt en die kunt uitdelen op scholen.
Bedankt Diny voor het vele breiwerk dat je verricht om de Roemeense kindertjes blij te maken. Ook deze
keer zijn we met de poppen weer naar kleine dorpjes gegaan om ze uit te delen. Oorspronkelijk zouden
we naar een centrum gaan waar kinderen uit de armste gezinnen dagelijks een warme maaltijd krijgen
maar toevallig hadden ze vrij die dag. Geen nood, Voinesti is een heel arm dorp met een hoge
werkeloosheid en de kleuterschool staat op hetzelfde terrein. Maar goed dat we zoveel poppen hadden
want de school is uitgebreid van een naar drie klassen. De poppen zijn een van de weinige dingen die we
meenemen naar Roemenië.
Kort daarvoor werden
medische goederen naar
Roemenië gebracht voor het
ziekenhuis in Onesti en we
gaven toen al een hoeveelheid
poppen mee want we vliegen
altijd en dan is het niet
mogelijk om zoveel mee te
nemen. In september hebben
we ze ook uitgedeeld in kleine
dorpjes, in november in het
centrum voor gehandicapte
kinderen in Turda en nu dus op
2 kleuterscholen en enkele aan
kinderen op straat. Voor de
jongens kopen we altijd knijpkatjes en dat is een groot succes. Ze zijn niet duur bij Action, ze hebben geen
batterijen nodig en wie van de kleine kinderen heeft een eigen zaklampje? Ze zijn er heel trots op. In
kleine dorpjes zijn de kinderen heel verlegen, sommige kijken je nauwelijks aan maar ze zijn zo blij met de

poppen. Heeft u nog goede poppen waar niet meer mee gespeeld wordt? U mag ze, na een telefoontje of
e-mail bericht , naar ons komen brengen en Diny zorgt er weer voor dat ze mooi worden aangekleed, dat
eventueel de haren worden gewassen en wij nemen een extra grote koffer mee waar 32 kg in mag met
Wizz Air. We betalen alleen de heenreis voor die koffer, op de terugweg gaat onze eigen koffer in die
grote koffer om zo goedkoop mogelijk de poppen op hun bestemming te krijgen.

Het kindertehuis in Fundu Moldovei
We beloofden de kinderen in ons kindertehuis in Fundu Moldovei vorig jaar al om een Bingo met hen te
spelen. Dat werd ons herhaaldelijk gevraagd, natuurlijk, daar zijn cadeautjes mee te verdienen. Niet dat
deze kinderen iets tekort komen, ze krijgen uitstekende maaltijden, zijn goed gekleed maar hoewel we
heel erg tevreden zijn over al onze projecten moeten we hier toch een kanttekening plaatsen. Dan hebben
we het niet over de dingen die kapot gaan, dat is normaal als er 31 kinderen in een tehuis zijn, ook i n
gezinnen valt geregeld iets voor, nee, we hebben het over de psychische hulp voor de kinderen die onder
de maat is. Niet volgens Roemeense maatstaven en we moeten hier op een Roemeense manier over
denken maar we hebben toch wel het een en ander moeten aankaarten. Materieel komen deze kinderen
niets tekort, er is huiswerkbegeleiding en vriendelijk personeel. Maar het zijn allemaal kinderen met een
psychisch rugzakje. Geen enkel kind is een weeskind maar ze zijn door de ouders in de steek gelaten en
dat is veel erger want de kinderen voelen dat ze niet gewenst waren of in de steek gelaten omdat de
ouders naar het buitenland vertrokken of de ouders konden of mochten niet meer voor hen zorgen
vanwege dronkenschap, mishandeling of omdat ze te arm zijn om hen op te voeden. Dan kun je in een
mooi tehuis wonen, in een prachtige omgeving maar het hoe en waarom blijft knagen bij deze kinderen.
Dan kan het niet zo zijn dat er iemand in het tehuis komt die een van de kinderen in huis wil nemen,
natuurlijk een goed uitziend lachebekje, maar er wordt aan het feit voorbij gegaan dat hij nog 2 broertjes
in het tehuis heeft. Daarbij het kind heeft het niet voor het zeggen, nee, de leiding van het tehuis en de
kinderbescherming. Maar de kinderbescherming staat niet te popelen om de rechten van het kind ter
harte te nemen. Een ander geval, een meisje van 16 wil trouwen, ze kent de jongen amper. Omdat ze
bang zijn dat ze bij weigering wegloopt en in de prostitutie terecht kan komen zijn er aanvragen ingediend
om te mogen trouwen omdat ze er officieel te jong voor is. Volgens onze westerse normen is dat
ongelooflijk. We begrijpen dat het heel moeilijk is om opgroeiende kinderen te begeleiden maar hierin
lopen ze wel heel erg achter. Wij hebben weinig begrip voor de kinderbescherming al weten we niet of dit
overal in Roemenië zo slecht geregeld is. We kennen een psychologe die wel aandacht heeft voor het
geestelijk welzijn van de kinderen en we hebben in Iasi met een psychologe gesproken die in Nederland
stage heeft gelopen en haar meningen zijn veel moderner dan in de provincie waar ons kindertehuis
onder valt. Dan staan wij ook met de rug tegen de muur en meer dan uitleggen en discussiëren kunnen wij
niet. Helaas. Wij vergeten nooit om elk kind een kaart te sturen met hun verjaardag, met feestdagen en
als wij met vakantie zijn. Voor hen een bewijs dat we aan hen denken en ze zijn trots op deze kaarten die
ze als een herinnering bewaren, samen met de foto’s die we telkens van hen maken. Wij hebben een
goede band met de kinderen, evenals onze vrijwilligers Tom, Eline, Herman en Gerrie. We genieten
telkens van hen als we er zijn maar de kinderen missen ons ook vanwege de persoonlijke aandacht.

Terwijl we met hulp van het personeel
knutselen met de kleintjes is Ben een
rondgang gaan maken door het tehuis
om te zien wat er allemaal gerepareerd
moet worden. Na de fatale brand in
2009 is alles in een rap tempo
herbouwd maar de kwaliteit laat te
wensen over. De installateur van de
centrale verwarming heeft daarbij
nogal wat fouten gemaakt en daardoor
zijn er lekkages ontstaan onder het tegelwerk in de vloeren. Volgende maand krijgen ze een klusjesman
die door de kinderbescherming wordt aangesteld maar er zijn ook klussen die proffesioneel moeten
worden uitgevoerd. In 2005 werden er nog geen gebouwen geïsoleerd maar ook in Roemenië is dat
tegenwoordig de norm en dus zal er isolatie moeten worden aangebracht om de stookkosten te kunnen
verlagen. Ze hebben 2 verwarmingsketels die met hout gestookt worden. Voor onze stichting is er nog
veel te doen. De kinderbescherming heeft zich van de goede kant laten zien en heeft binnenshuis al veel
laten repareren maar de buitenkant is onze verantwoording en ook voor bouwfouten.
We bezochten bij aankomst slechts kort het medisch centrum omdat we er wat moesten afgeven zodat ze
een schommel kunnen repareren. We vlogen naar west Roemenië, huurden een auto en reden naar het
oosten, vandaar naar het noorden en weer terug naar het westen naar het vliegveld. Dit alles binnen 4
dagen, de aankomst- en vertrekdagen uitgezonderd. Het viel mee, iedereen was op tijd voor de afspraken
die we van tevoren hadden gemaakt. Als we langer blijven kost dat de stichting extra geld omdat er geen
dagelijkse vluchten zijn en wij dan 3 dagen langer moeten blijven, dat geld willen we besparen. We
verblijven altijd in de goedkopere hotels en pensions maar soms zoeken we een beter restaurant op, zoals
in Onesti, omdat we ook wel eens wat anders willen eten als de schnitsels met slappe frites. Die luxe
gunnen we ons omdat het ook wel eens voorkomt dat we geen tijd hebben om uit te gaan eten, zoals de
vorige reis 2x gebeurde en we snel wat broodjes kochten bij de Lidl. U kunt ervan overtuigd zijn dat er bij
ons niets aan de strijkstok blijft hangen. Roemenen kunnen zich nauwelijks voorstellen dat we alles gratis
doen maar het geld wordt echt allemaal ter plekke besteed aan onze projecten en instellingen die het
nodig hebben. Als u een bijdrage wilt leveren, gebruikt u dan ons IBAN nummer dat in de

koptekst op de eerste bladzijde staat? Heel hartelijk dank.

Foto: zigeunerdorp
Gaat er wel eens een week voorbij zonder dat wij iets slechts lezen of horen over de Roemenen? Vooral
de zigeuners, met name de Roma, worden in de pers vaak genoemd. Ook wij worden er geregeld op
aangesproken maar is er een land ter wereld waar alleen goede mensen leven? Is er een land waarvoor je
kunt instaan dat er geen discriminatie plaatsvindt? Discriminatie viert vooral hoogtij in Roemenië wat de
zigeuners betreft en ja, het is moeilijk om die bevolkingsgroep te helpen. Gelukkig zijn er Nederlandse
stichtingen die hen niet in de steek laten, wij helpen slechts incidenteel. Maar wij weten ook dat de
Roemenen zich schamen voor het gedrag van hun landgenoten of Roma en Sinti die in het buitenland
verblijven. Roemenië is absoluut een veilig land om er te verblijven. Er is corruptie, de bureaucratie is
vreselijk maar we voelen ons er thuis, anders houd je het ook geen 21 jaar vol. Velen hebben een mening
over “de Roemenen” en al is de criminaliteit van Roemenen in ons land enorm gestegen, wij zijn blij dat
we de goedwillende Roemenen kunnen helpen en dat zijn met name de ouderen, de gehandicapten, de
kinderen in de tehuizen en degene die geen kansen hebben om een menswaardig bestaan op te bouwen.
Sponsorlijst vanaf dec. 2013
Dank aan de stichtingen en de particulieren die graag anoniem willen blijven, onze vrijwilligers Herman en
Gerrie Wanders, Tom en Eline Pasma en Jaap Bulk Administratiebureau.
Drukkerij DHD Groesbeek - Stichting Vraag en Aanbod Goede Doelen Wijchen – Andro Medical Research
Rotterdam – Diaconie Protestante Gemeente Elst – Diaconie PKN GEM. Wijchen, Leur, Batenburg – NOD
Netwerk Velp – Hema Wijchen – Schoenhandel Sengers Wijchen – Senioren KBO Grave - Maria Groenen
Wijchen – Dhr. Th. van der Pluijm Nijmegen - Kitty van Kampen Den Haag – Cor en Ina v.d. Coolwijk
Wijchen – Ridi Ooms Werkenrode Groesbeek – Mevr. Hopman Nijmegen – Mevr. Kersten Albers Nijmegen
– Berry Tijsse Klasen en Cees Bettink Nijmegen – fam. Van Uuden Wijchen – Jenny Meijlink Leusden – Theo
en Ria Hendriks Nederasselt – Dhr. G. Noorland Wijchen – Hans Lamers en Ria Melssen Nijmegen – Dhr. en
mevr. Romviel Beuningen – Egbert de Jonge Wijchen – Dhr. en mevr. De Moor Wijchen – Mevr. Piels
Nijmegen – Piet en Corry Lasker Wijchen – Herman en Gerrie Wanders Nijmegen – Frans Wooning Lent –
Dhr. J. Zevenbergen Ruinen – Dhr. en mevr. Hendriks Nijmegen – Eef en Toos de Beijer Leuth – Jan en
Thea Poos Wijchen – Gerda v.d. Broek Wijchen – Gerard en Loes Hendriks Wijchen – Henny Bekker Arts
Wijchen – Cees en Annemie Sas Wijchen – Astrid en Koos Joosen Beuningen – Dhr. en mevr. Dekkers
Nijmegen – Wil v.d. Ruytenbeek Malden - Mien Cornelissen Wijchen – Wil en Stini Hendriks Wijchen R.J.
Nieuwenhuis Haalderen – Mevr. van Woezik Wijchen – Thea Hofs van Heumen Wijchen.

