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Reis augustus 2015

Er waren volop activiteiten toen wij in Onesti arriveerden. Meisjes van
de middelbare school kookten een warme maaltijd voor de
straatkinderen. Ze kunnen studiepunten verdienen als ze via de school
vrijwilligerswerk verrichten en het sociale centrum OAZA biedt hen die
mogelijkheid. Ook in deze vakantieperiode werd er vrijwillig voor de
straatkinderen gekookt. We zijn trots op Saskia die hen begeleidt en
steeds weer nieuwe mogelijkheden zoekt om de jongeren op weg te
helpen naar een beter leven. Het computergebruik is hoog, er werd
volop gekleurd, ook door de wat oudere kinderen dus zorgen we voor
kleurboeken voor volwassenen. Met strijkkralen werden figuren
gemaakt en zelfs de jongens maakten vol trots armbandjes. In
Roemenië hebben de kinderen in de zomer 3 maanden vakantie, dat is
veel te lang en om verveling te voorkomen vinden allerlei activiteiten
plaats. Ben en Tom zorgden er voor dat het door ons gekochte
speeltoestel stevig werd neergezet.
Angela, de medewerkster van Saskia, heeft een medische opleiding
gevolgd. Er is geen consultatiebureau dus Angela vervult die taak maar
springt ook bij met andere werkzaamheden. Ze is een manusje van
alles, van alle markten thuis. Wij maakten een serie foto’s van dit
baby’tje waar de moeder heel blij mee was, ze had nog geen enkele
foto van haar zoontje. Alle foto’s die worden gemaakt komen bij de
desbetreffende personen terecht.

Linksboven: De aannemer heeft een begroting gemaakt maar Ben wil enige wijzigingen aanbrengen en er moet dus
een nieuwe offerte worden gestuurd. Monalisa, links op de foto, heeft een hele verdieping gratis van de gemeente
ter beschikking gekregen om haar werkzaamheden uit te kunnen breiden. Op de benedenetage is een dagbesteding
en behandeling voor jongeren met een beperking waarvan vele autistisch zijn. In de 40.000 inwoners tellende stad
zijn verder geen opvang- en of behandelplaatsen voor kleine kinderen en Monalisa, die dit werk op eigen initiatief
doet, wilde haar werkzaamheden uitbreiden met jongere kinderen zodat de behandelingen beter aanslaan als je er
eerder mee start. Ze kreeg gratis de gehele bovenverdieping aangeboden en de gemeente betaalt ook de vaste
lasten voor haar maar er was één voorwaarde aan verbonden, ze moest zelf zorgen voor de gehele verbouwing. Daar
wilden we graag aan meewerken maar na nader inzien werd dat toch te duur voor ons. Dankzij de Stichting Bisschop
Bekkers kunnen we het gehele plan gaan uitvoeren. We zijn deze stichting erg dankbaar voor het geweldige bedrag
dat we daarvoor ontvingen en ook in het vertrouwen dat ze in ons stellen. Daarnaast de foto van ouderen in Solont.
Er was ons gevraagd om hen financieel bij te staan voor een verbouwing, zelf hebben ze te weinig middelen maar
voor ons is dat, jammer genoeg, teveel gevraagd vanwege de enorme kosten. We hebben hen al vele malen
geholpen met kleinere aanpassingen. Hulp aan gezinnen hebben we jarenlang gegeven maar we zijn lang geleden al
overgestapt op structurele hulp. Maar soms kun je niet anders en zijn er mensen in nood en ga je toch overstag. In
de vorige nieuwsbrief schreven we over de in de steek gelaten 14 jarige Alexandra en haar broer. Haar moeder is
inmiddels teruggekeerd maar of dat een aanwinst is? Ze is labiel en reageerde vreemd. Om privacyredenen plaatsen
we alleen een foto van Tom buitenshuis waarop hij levensmiddelen gaat overhandigen. We brachten ook dekens,

hygiëneproducten en kleding. Daarnaast een foto van enkele
kinderen uit het kindertehuis in Fundu Moldovei. Er zijn meer
kleine kinderen opgenomen en de sfeer is er prima, de
verzorging ook maar Ben was niet tevreden over het werk van
een firma die het tehuis heeft geïsoleerd maar ze hadden een
deel boven een afdak overgeslagen. Ze hielden er geen
rekening mee dat Ben uit het raam zou klimmen om alles te
controleren. (foto rechts) Inmiddels is dat karwei ook weer
afgerond maar het bewijst maar weer eens dat je alles en
overal moet controleren.

Zes jaar geleden hebben we dit oude schoolgebouw
geheel gerenoveerd en er een clubgebouw voor
ouderen van gemaakt. Al 16 jaar helpen we de ouderen
in Turda, we hebben daar ook een verzorgingstehuis
gebouwd dat in 2003 werd geopend, het functioneert
goed maar de eisen tussen de Oostbloklanden en het
westen zijn enorm. De mensen zijn echter tevreden. Op
de foto links ziet u het clubgebouw dat nu aan de
buitenkant geheel is opgeknapt door de gemeente. Het
was voor ons een grote verrassing toen we arriveerden
en het bestuur was niet minder trots. Bij ons volgende
bezoek gaan we een reeds uitgestippeld plan uitvoeren.

Reis oktober 2015
Om binnen 5 dagen alle projecten te controleren
en te bespreken wat onze volgende stappen zullen
zijn moesten we 1200 kilometers rijden. Dat is heel
veel omdat de dorpen als een lintbebouwing door
het land slingeren en de snelheidslimiet van 50 km
moet je wel aanhouden want er wordt veel
gecontroleerd. We reden door bergen en over
bochtige wegen, eigenlijk was het teveel voor die
paar dagen maar er zijn met Wizz Air wekelijks
maar 2 vluchten in deze periode en met een
andere maatschappij willen we niet omdat die veel
duurder zijn, maar we hebben het weer gered. In
Onesti zijn de documenten voor het sociale
centrum eindelijk in orde, het had wat voeten in
de aarde maar Saskia en haar medewerkster Angela zaten er bovenop, zoals gewoonlijk hebben zij het weer voor
elkaar gekregen. Het kleine speeltuintje wordt druk bezocht en alle overige activiteiten in het centrum verdienen
niets dan lof. We zijn supertrots op dit centrum dat zoveel hulp biedt aan hen die het nodig hebben en met diverse
leerprogramma’s voor de jongere en opgroeiende jeugd die minder kansen hebben.
In dezelfde plaats spraken we weer
uitvoerig met een aannemer en een
installatiebedrijf over de renovatie
van een centrum voor dagbehandeling
en dagbesteding voor jongeren met
een beperking, een handicap, autisme
of het Down syndroom. Zoals
beschreven over onze reis in augustus
ontvingen we een nieuwe offerte
maar ook daar moest nog het een en
ander aan veranderd en toegevoegd
worden voordat het onze instemming had. Na uitvoerig overleg ontvingen we ’s middags al de nieuwe offertes
waarmee we akkoord gingen. Binnenkort vertrekken de laatste bewoners en kunnen ze aan de slag.
Ook hiervoor geldt dat alleen de grote sponsor van dit project foto’s ontvangt van de jongeren die hier behandeld
werden op het moment toen wij er aanwezig waren. Wij beloven altijd hun privacy te waarborgen. Dat is ook de
reden dat wij overal van alles foto’s mogen maken want bij de meeste instellingen is dat verboden, ook in ons
kindertehuis. Het is ook niet eerlijk om alleen maar foto’s te plaatsen van de meest erbarmelijke omstandigheden,
zoals vaak gebeurt. Bij deze instelling is alles prima in orde maar verkeert alleen het gebouw in zeer slechte
omstandigheden.

Foto linksboven: Iedereen die al lange tijd bekend is met onze werkzaamheden
in Roemenië kent het verhaal van Maria, het 12 jarige meisje dat wij onder
onze hoede hadden genomen. Inmiddels, 20 jaar later, is haar aanvankelijk
moeizame leven in een rustig vaarwater gekomen. Na het vinden van een baan
die haar bevalt heeft ze haar leven goed op de rails. Haar 5 jarige zoontje is
haar grote trots en hij betekent alles voor haar.
Daarnaast: Cristian is de zoon van onze beste Roemeense vriendin en samen
met de leden van de studentenvereniging heeft hij poppen en zaklampjes
(knijpkatjes) naar 3 scholen gebracht omdat voor ons de tijd ontbrak.
Foto links: De Nederlandse hype, het kleuren van de platen in de kleurboeken
voor ouderen worden verrassend goed ontvangen in Roemenië. Wij hebben ze
al op 5 plaatsen gebracht, zowel bij ouderen als kinderen en het is een succes.
Ook begrijpen ze de achterliggende gedachten ervan en begrijpen dat velen,
waaronder autisten, er rustig van worden.

Het is altijd weer een feest voor ons om de
kinderen in ons kindertehuis te ontmoeten
al moeten we toegeven dat soms de
bezoekjes te kort zijn. Als de kinderen 18
jaar zijn en ze hebben de school afgemaakt
dan moeten ze het tehuis verlaten. Het
probleem is dat meisjes al heel jong gaan
trouwen, kinderen krijgen en zo een deel
van hun jeugd overslaan. Daar zou de
kinderbescherming een rol in kunnen spelen
maar die heeft zelfs meegewerkt om voor
een 16 jarig meisje toestemming te krijgen
om te gaan trouwen.

In Turda bezochten we enkele ouderen, het verzorgingstehuis voor ouderen en het medische centrum voor
dagbehandelingen voor kinderen met een beperking. Naast de therapie is er ook een programma met de kinderen en
dat is een zeer lovenswaardig resultaat van de manager. Allerlei activiteiten zijn er mogelijk. Soms gaan ze een dag
op stap, met Pasen worden er paaseieren gezocht en maken ze paasfiguren, met kerst maken ze kerststukjes, ze
leren puzzelen, knutselen, kleuren, ze zingen samen en ze spelen toneel waar alle kinderen een rol krijgen. Bij die
activiteiten worden ook de ouders en/of verzorgers uitgenodigd. In het souterrain is een mooie ruimte gecreëerd,
rolstoelvriendelijk en met een podium. Wij hebben ervoor gezorgd dat er een groot aantal stoelen is aangeschaft, die
moesten ze tot nu toe her en der vandaan halen.
In 2009 hebben we, samen met Herman, Gerrie, Tom, Eline en een groot aantal Roemeense vrijwilligers een oude
school gerenoveerd, zie foto onder reis augustus. Het was een vervallen gebouw en nadat we de burgemeester
gepolst hadden om het dak te renoveren en hij daar positief op reageerde was het voor ons haalbaar om de overige
werkzaamheden te verrichten. Dat was 4 weken lang heel hard werken maar het resultaat mocht er zijn en we zijn er
nog steeds trots op dat we zo’n bouwval zonder toiletten, verwarming en water konden omtoveren tot een prachtig
clubgebouw voor de ouderen. De bond voor senioren in Turda verzorgt allerlei activiteiten en ook wij hebben al
enige keren gezorgd voor kerstpakketten voor de allerarmsten onder hen. Dat gaat dit jaar niet door omdat we al
zoveel projecten hebben maar we hebben wel gezorgd voor structurele hulp waardoor meer vrouwen betrokken
worden met de activiteiten in het clubgebouw want we zagen dat de bezoekers hoofdzakelijk uit mannen bestond.
Dus hebben we in Roemenië 3 naaimachines gekocht en zorgden we voor de nodige lappen stof zodat ze meteen aan
de slag kunnen. Ook brachten we schildermaterialen, de mandala kleurboeken met kleurpotloden, breiwol maar
vooral allerlei hobbymaterialen om te beginnen met het maken van kerstkaartjes.
Thuis had ik al wat voorbeelden gemaakt en gevraagd of er een klein gezelschap aanwezig kon zijn om de volgorde
van de te maken kaartjes uit te leggen. Na ons vertrek kunnen zij het weer voordoen en uitleggen aan anderen en
wat bleek? Een van de aanwezige mannen volgde het met belangstelling en ook Ben nam het werk op een gegeven
ogenblik van me over zodat ik me weer kon concentreren op andere hobby’s. We zijn benieuwd wat voor kerstkaart
we dit jaar zullen ontvangen. In ieder geval hebben we weer een stukje kunnen toevoegen om vrouwen te leren dat
ze ook samen met anderen bezig kunnen zijn want de oudere generatie heeft weinig om zich te kunnen vermaken.
Bij ons volgende bezoek kunnen ze aangeven wat ze tekort komen aan materialen die niet in Roemenië te koop zijn.

Dank aan alle sponsors, aan onze vrijwilligers Herman, Gerrie, Tom en Eline en aan
Jaap Bulk administratiebureau voor de gratis boekhouding. Dank aan Diny Kuetsem
die al honderden poppen voor ons heeft verzameld, er kleertjes voor breit en
daarna worden ze bij ons afgegeven. Heel veel dank zijn wij verschuldigd aan de
anonieme Brabantse stichtingen waardoor wij zoveel hebben bereikt. Dat zou ons
nooit gelukt zijn zonder hun financiële hulp en raadgevingen. Maar het zou ons ook nooit gelukt zijn zonder de
Roemenen die fantastisch werk voor ons verrichten. Wij controleren alles maar we wonen op een afstand en moeten
veel overlaten aan Roemenen. Gelukkig hebben we een goede samenwerking met de mensen die onze projecten
begeleiden, wat kunnen wij zonder hun hulp?

SPONSORLIJST (van af eind 2014)
Allereerst Stichting Bisschop Bekkers voor de financiële hulp bij de renovatie van het dagcentrum voor jongeren met
een beperking en de 2 hierboven genoemde anonieme stichtingen plus anonieme particulieren. Verder: Stichting
Vraag en Aanbod – Stichting Welzijn Senioren Hilversum – Begrafenisonderneming Jacobs Groesbeek – Firma
Mulders Bergharen - Senioren KBO Grave - Apotheek Zuid Wijchen – DHD Drukkerij Groesbeek – Hema Wijchen –
Sengers Schoenen Wijchen – NOD Netwerk Onderzoek Velp – Diaconie Protestante Gemeente Elst – Diaconie PKN
Gem. Wijchen, Leur, Batenburg – SKG Diaconie Protestante Streekgemeente Maas en Waal – Parochie de twaalf
Apostelen Wijchen – Foto de Vakman Wijchen - Mevr. v. Lockant Gassel - Angelique en Maarten Bril Wijchen – Astrid
en Koos Joossen Beuningen – Cees en Annemie Sas Wijchen – Wil en Stini Hendriks Wijchen – Gerda v.d. Broek
Wijchen – Jan en Thea Poos Wijchen – Frans Wooning Lent – Mevrouw Athmer De Bilt – Hr. en Mevr. De Moor
Wijchen – Hr. Olsthoorn Rotterdam – Jenny Meijlink Leusden – Egbert de Jonge Wijchen – Theo en Ria Hendriks
Nederasselt – Hans en Ria Lamers Nijmegen – Mevr. Hopman Nijmegen – Piet en Corry Lasker Wijchen – Ridi Ooms
Werkenrode Groesbeek – Kitty van Kampen Den Haag – Hr. en Mevr. v.d. Pluym Nijmegen – Hr. en Mevr. Hermens
Nijmegen – J.v.d. Zande Wijchen – Mark van de Ven – Eef en Toos de Beijer Leuth – Hr. J. Zevenbergen Ruinen – Hr.
en Mevr. Maseland Wijchen – Gerard en Loes Hendriks Wijchen – Rob Muhren Wijchen – R.J. Nieuwenhuis
Haalderen – Hr. en Mevr. Romviel Beuningen – Wim en Riet van Pelt Wijchen – Henny Bekker Wijchen – Hr. en Mevr.
Cornelissen Wijchen – Wil en Carla Otto Wijchen – Hr. en Mevr. Dekkers Nijmegen – Jo en Trees Hendriks Gassel – Jo
en Wil Brukx Ravenstein – Hr. G. Noorland Wijchen – Herman en Gerry Wanders Nijmegen – Mevr. Piels Nijmegen –
Anny en Tonnie Schamp Ravenstein – Ans en Theo Straten Nijmegen – Thea Hofs Wijchen – Fam. Van Uuden Wijchen
– Wil v.d. Ruitenbeek Malden – Cees Bettink en Berry Tijsse Klasen Nijmegen – Hr. en Mevr. Hendriks Nijmegen –
Mevr. Kersten Leuth – Heer en mevrouw Canta Nijmegen – Fons en Marijke Gijselhart Wijchen – Mevr. van Woezik
Wijchen + - Maria Groenen Wijchen +.
Om onze projecten te ondersteunen en onze plannen te verwezenlijken hebben we uw steun hard nodig. We zijn
dankbaar dat zo velen ons al jaren een bijdrage geven. Wij controleren alles ter plekke en alles wordt besteed aan de
minderbedeelden in Roemenië. Natuurlijk weten wij ook dat er Roemenen in Nederland zijn die hun land in
diskrediet brengen, dat beseffen de Roemenen ook, ze vertellen ons dat ze zich ervoor schamen. Roemenië is beslist
een veilig land waarin wij hulp verlenen aan de ouderen, straatkinderen, gehandicapten en jongeren die weinig
kansen hebben. Wij nemen geen goederen meer aan vanwege de hoge transportkosten, het is beter voor de
Roemeense economie om alles in Roemenië te kopen. Soms maken we een uitzondering maar dan gaat het om
uitzonderlijke goederen. Wij sluiten onze ogen niet voor de noden van andere goede doelen maar mocht u een
bijdrage willen leveren dan kunt u die storten op: NL72RABO0135454700 t.n.v. Stichting Hulp aan Roemenië Wijchen

Een kerstwens van deze kinderen: Va dorim un Craciun fericit si un An nou plin de bucurii.
(we wensen u een gelukkig kerstfeest en een vreugdevol nieuw jaar)

De naam van ons kindertehuis is “Visatorii”. Dat betekent ‘DROMEN”
Zoals ook deze kindertjes hun dromen hebben.
Achtergelaten door hun ouders omdat die te arm waren om hun kinderen op te voeden, die uit de ouderlijke
macht zijn ontzet of die hun kinderen hebben achtergelaten om in het buitenland geld te kunnen verdienen.
Die geld boven het bezit van hun eigen kinderen stellen.
Deze kinderen kunnen wij weer gelukkige momenten laten beleven, gewoon door er te zijn. Door samen met hen
bezig te zijn, een arm om hun schouders te slaan, door hen niet te vergeten. Door hen een kaartje te sturen met
hun verjaardag of vanaf ons vakantieadres zodat ze weten dat wij aan ze blijven denken.
Kinderen die ons knuffelen, die zeggen dat ze van ons houden.
Kinderen die verwachtingsvol aan ons vragen of we weer een bingo doen. Dan krijgen ze immers cadeautjes?
Dat hebben we ze weer beloofd voor ons volgende bezoek en ze weten het, wat we beloven doen we ook.
Deze kinderen wonen in een fijn tehuis waar goed en liefdevol voor hen gezorgd wordt, zoals we nu ook gaan
zorgen voor goede behandelingen voor kinderen met een beperking in Onesti.
De kerstkaartjes die we met de kleintjes maakten waren volmondig bestemd voor “mijn papa” of “mijn mama” of
voor beiden.
We vroegen hen om op de foto te gaan voor onze sponsors en u ziet het enthousiasme in hun ogen en gebaren.

Wij hopen dat uw dromen allemaal uit mogen komen in
het nieuwe jaar en wensen u fijne feestdagen
Ben en Ria Theissen, Tom en Eline Pasma, Herman en Gerrie Wanders
Stichting Hulp aan Roemenië
IBAN nr. NL72RABO0135454700 t.n.v. stichting H.A.R. Wijchen

