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In juli brachten we een oriënterend bezoek aan Onesti,
gelegen in het armste gebied van Roemenië. Omdat dit
gebied zo ver achterblijft wilden we juist hier hulp gaan
bieden en hadden we gesprekken met de Nederlandse
Saskia Verdoes die we al langer kennen, die al jaren in
Onesti woont en werkt en haar sporen er ruimschoots heeft
verdiend. Ze is op de hoogte van het reilen en zeilen van de
instanties, spreekt de taal heel goed en we vonden dat we
onze krachten konden bundelen door samen te gaan
werken. Niet op alle fronten maar wel voor de
probleemkinderen en gezinnen in Onesti. Hierover kunt u
meer lezen onder het hoofdstuk “ plannen voor 2012”.
Sengers Schoenmode zorgt ervoor dat niet
alleen kinderen in tehuizen maar ook in
gezinnen worden voorzien van schoenen,
laarzen en sokken. Als alle kinderen en
gezinnen schoenen hebben gepast gaat het
restant weer naar een andere bestemming
tot alles verdeeld is.

Mariana kiest schoenen voor haar kinderen en jongeren uit het tehuis.

DECEMBER 2011
Vorig jaar hoorden de
kinderen in het kindertehuis
in Fundu Moldovei van
Herman, onze vrijwilliger
en bestuurslid, over zijn rol
in Nederland als
Sinterklaas. De foto’s die
hij liet zien leidde tot
enthousiasme en natuurlijk,
het verhaal erbij over de
cadeaus. Herman stelde
voor om in december 2011
het Sinterklaasfeest te
introduceren in 2
kindertehuizen. Speelgoed
werd verzameld en gekocht,
strooigoed en
chocoladeletters,
schrijfmateriaal en alle
cadeaus voor de 130 kinderen werd in Sinterklaaspapier verpakt
met de namen erop. Gegevens over de kinderen voor het rode boek
van Sinterklaas werden verzameld. De staf kon niet mee in het
vliegtuig dus werd van PVC pijp een staf gemaakt die inschuifbaar
was en die werd goudkleurig geverfd. De cadeaus werden door een
transportfirma afgeleverd en de kleding voor Sint en Piet werd
gehuurd. Herman zou voor Sinterklaas spelen en Stephanie voor
Zwarte Piet. Helaas, kort voor ons vertrek moesten we allen
teleurgesteld vernemen dat Herman niet meekon door speciale
omstandigheden. Voor Herman en Gerrie was de teleurstelling het
grootst, ze hadden zich er zo op verheugd. Daarop volgde een
andere rolverdeling en wierp Ben zich op als goedheilig man, een
rol die hem zwaar lag want het was min of meer gedwongen. Maar niettemin speelde hij de rol met
verve en hij genoot er zelf ook van. Ook Stephanie die 4 maanden als vrijwilligster in het kindertehuis
had gewerkt genoot van haar rol als Zwarte Piet. De kinderen verzamelden zich en Ria leerde hen een
kort Sinterklaasliedje, vertaald in het Roemeens en ja hoor, daar kwam hij binnengeschreid, waardig
en met diepe stem. Die snuitjes van de kinderen waren onvergetelijk. Ria had eerst, in het Roemeens,
het Nederlandse feest uitgelegd want hoe verklaar je in een arm land dat Zwarte Piet zomaar snoep op
de grond gooit? En waarom is hij zo zwart? Onbegrijpelijk maar niemand was bang van Zwarte Piet,
iedereen was vrolijk, de foto’s
zeggen meer dan woorden kunnen
doen. De volgende dag werd er in
een tehuis in Gura Humorului ook
nog het Sinterklaasfeest gevierd.
Voor de psychisch gehandicapten
hadden we ook cadeaus maar daar
konden we, in verband met
eventuele angsten, niet verkleed
aankomen. Om hun privacy te
beschermen worden er geen foto’s
van gepubliceerd en ook niet van
de behandelmethode in het door
ons gebouwde Medische Centrum
voor dagbehandeling in Turda.

De kinderen uit de beide tehuizen
zongen en dansten, een waar
spektakel. Daarnaast de foto van

Tom die de sportieve Vasile erg
blij maakte met een Ajax jack. De
firma Scholten Awater schonk ons
6 computers voor het kindertehuis in Gura Humorului waar 86 jongeren verblijven en waar ze niet
over computers beschikten. Ook het jaar daarvoor schonken ze computers. Linksonder: Mariana had
een geweldige verrassing voor ons. Vanwege tijdgebrek spraken we af in een restaurant want ze had
een verrassing voor ons. En wat voor een! Ze vertelde dat haar gezin 18 jaar lang door ons geholpen
werd, nu hebben ze het economisch gezien beter en vonden ze het tijd om een keer iets voor ons te
doen. Ze bood ons een compleet verzorgde 11 daagse vakantie aan in een Roemeens Wellness oord.
Natuurlijk voelden we ons bezwaard omdat we het een veel te duur cadeau vonden maar we waren ook
ontroerd door dit geweldige aanbod. Voor het geval we zouden weigeren: alles was al betaald, we
hoefden alleen maar een datum door te geven. Een groots gebaar waar we erg dankbaar voor zijn.

Foto’s rechts: Maria vroeg een driewieler voor dit
jongetje met het Down syndroom, daarnaast Maria
met haar zoontje. Foto onder: Eline en Gerrie
pakken levensmiddelen in voor de ouderen.

Onderstaande foto’s: Voor de ouderenbond werd
een Bingo georganiseerd met de gebruikelijke
prijzen maar ook ontving bij het verlaten van het
pand iedereen een zak met levensmiddelen, een aangenaam extraatje net voor de feestdagen. Voor de
aanvang van de Bingo zong het koor “ Ik hou van Holland” en “Tulpen uit Amsterdam” voor ons.

In 2009 hebben we samen met onze en met Roemeense
vrijwilligers 4 weken gewerkt om de 3 grote zalen, die totaal
vervallen waren, weer in een goede staat te brengen en
sindsdien vinden er allerlei activiteiten plaats. Er zouden 60
personen komen maar het waren er meer dan 100 waardoor
een deel van hen staande op de gang Bingo meespeelden.

Verrassing voor de ouderen.
Niet alleen de leden van de bejaardenbond kregen een
verrassing, ook alle bewoners in het
verzorgingstehuis in Turda. In september was ik al
begonnen met het maken van kerstkaarten voor ieder
van hen en verder ontvingen ze een pakketje met
hygiëneartikelen en een Hema chocoladeletter. We
hebben de pakketjes persoonlijk in alle kamers
afgegeven waardoor wij weer mensen ontmoetten die
we al lang niet meer gezien hadden. De mensen zijn
vooral dankbaar dat ze niet vergeten worden.

Plannen voor 2012
Dit wordt weer een heel bijzonder jaar. Het jaar waarin wij gaan starten met een nieuw project in
Onesti, in het Roemeense Moldavië. Het wordt een Multi Functioneel Centrum voor hulp aan allerlei
groeperingen. Daarvoor hebben we de medewerking gevraagd van de Nederlandse Saskia Verdoes die
al jaren in Onesti werkt en woont, die de taal voortreffelijk spreekt en er al een dagtaak heeft met het
helpen van allerlei kinderen in moeilijke omstandigheden. We zijn blij dat we met dit nieuwe project
met haar gaan samenwerken, haar werkzaamheden zullen in het nieuwe centrum verbeterd en
uitgebreid gaan worden. Wat is de bedoeling?
In Onesti zijn veel zwerfkinderen. Die krijgen in het nieuwe centrum de gelegenheid om te douchen en
om een maaltijd te nuttigen. Dat gebeurt echter alleen als ze daar blijven om taallessen te volgen, leren
lezen, schrijven en rekenen. Zo kunnen we deze kinderen een gevoel van eigenwaarde meegeven en
hen aansporen om onderwijs te gaan volgen en zo te werken aan een betere toekomst. Saskia kookt nu
al wekelijks voor hen en geeft daarna les maar dan in haar eigen keuken. We willen dit uitbreiden naar
meerdere keren per week. Moeders met kleine kinderen die niet naar een kleuterschool gaan wordt
hygiëne bijgebracht en de kinderen leren er te spelen en te delen. Saskia geeft nu al seksuele
voorlichting op scholen maar ze wil docenten en studenten opleiden om die taak over te nemen. Deze
zien het nut er wel van in maar het is nog niet gebruikelijk. Saskia voert deze taken op kleine schaal al
uit met hulp van 2 Roemeense vrouwen waarvan één een volledige en de andere een parttime baan
heeft, in vakantieperiodes bijgestaan door de Nederlandse Bertine. Door onze samenwerking kan dat
uitgebreid worden en kunnen andere taken worden toegevoegd.
In het nieuwe centrum komen 2 kamers voor tijdelijke opvang voor bv. zwangere tieners of gevallen
van mishandeling. Er wordt dan een verblijfplaats voor hen gezocht. Kinderen uit sociale
probleemgezinnen zullen worden gemotiveerd om gratis kooklessen te gaan volgen, hygiënelessen, te
leren naaien, computeren, karweitjes opknappen, groenvoorziening, enz. Het is een zware taak voor
Saskia die zich met hart en ziel voor iedereen inzet maar ook zij krijgt, net als wij, veel hulp vanuit
Nederland. We zijn ervan overtuigd dat we het samen redden, met ieder een eigen takenpakket. Ben
heeft een schets gemaakt van het gebouw, we gaan samen met Saskia naar aannemers, architecten,
makelaar en burgemeester i.v.m. een terrein. Dus er ligt weer een mooie taak op ons te wachten in de
hoop dat we de levens van vooral jongeren een positieve wending kunnen geven.

Inzamelingsactie basisschool De Boskriek Wijchen
Wat een geweldige actie werd
er gevoerd door de
leerkrachten, kinderen en
ouders van alle Boskriek
leerlingen. Toen ons om
informatie over onze stichting
werd gevraagd wisten ze nog
niet dat wij met een heel
nieuw project zouden
beginnen in Roemenië. Maar
het idee om straatkinderen te
helpen sprak iedereen aan.
Halverwege de actie werd er
door ons een kijkje genomen
in de hal om te zien wat er
zoal ingezameld was.
Verbaasd keken we rond, niet
beseffende dat het nog veel
meer zou worden. Een
complimentje voor de
informatie die de leerkrachten
overbrachten naar de kinderen
en ouders en wat een
enthousiasme bracht dat voort.
Op het schoolplein werden we
bestookt met vragen en daaruit
bleek dat ook de kleintjes heel
goed wisten waarvoor alles
bestemd was. Voor de
kinderen is het goed en
leerzaam om te beseffen dat ze
in een welvarend land zijn
geboren, ondanks dat ook hier
in Nederland veel mensen het moeilijk hebben. Een actie waarbij kinderen iets van zichzelf afstaan
voor minderbedeelde kinderen vinden wij juist erg waardevol en we willen iedereen bedanken die
hieraan heeft meegewerkt. We vroegen om sokken, de kinderen hebben nauwelijks warmte van
sokken want ze blijven ze dragen tot er niets meer van over is. Ook teken- en schrijfmateriaal was erg
welkom, evenals hygiëneartikelen. We ontvingen veel van deze door ons gevraagde artikelen maar ook
heel veel speelgoed, kleding en schoenen. Het was een supergeslaagde actie die afgesloten werd met
een optreden van alle kinderen. Iedereen heel hartelijk dank, we houden jullie op de hoogte.

Sponsorlijst 2011
DHD Drukkerij Groesbeek – firma Scholten Awater
Nijmegen – Senioren KBO Grave – Hema Wijchen –
NOD Netwerk Onderzoek Velp – Stichting Wijchen
Helpt (Vraag en Aanbod) – Sengers Schoenmode
Wijchen – SKG Protestante Streekgemeenten
(Streekdiaconie) – R.K. Parochie de 12 Apostelen
Wijchen –Franciscanen Nederland Frans Verheijen –
Belvisie Grave – Basisschool de Boskriek Wijchen –
Beekvliet College St. Michelsgestel – Prins
Mauritsschool Nijmegen - Van Tilburg Mode
Nistelrode – Cruijsen Beeldende Vorming en
Techniek Boxmeer – Metaalbedrijf Bernts Wijchen –
P. Aardse Hoofddorp i.s.m. ING - Ring Foto de
Vakman Wijchen – Speeltuin Brakkefort Nijmegen –
Speeltuin De Leemkuil Nijmegen – Kiwanis
Rotterdam - Theo en Marja Mulders Groesbeek – Egbert de Jonge Wijchen – Maria Groenen Wijchen –
Theo en Marnie de la Ruelle Tjuchem – Ridi Ooms Werkenrode Groesbeek – Wim en Riet van Pelt
Wijchen – fam. Klosters van Ooyen Groesbeek en Bathmen – Mevr. Nijenhof Groesbeek – Wil en Carla
Otto Wijchen – Kitty van Kampen Den Haag – Arnold en Thea Hendriks Wijchen – Mevr. Landsman
Keuter Nijmegen – heer en mevrouw Oltshoorn Rotterdam – heer en mevr. Geertsen Wijchen – Wouter
Geertsen Wijchen – R. J. Nieuwenhuis Haalderen - heer en mevrouw Dekkers Nijmegen – Ria Melssen
en Hans Lamers Nijmegen – M. Cornelissen Wijchen - Theo en Ria Hendriks Nederasselt – Piet en Corry
Lasker Wijchen – Jan en Thea Poos Wijchen – Roel Theissen Amsterdam – Mevr. Noorland Dijkstra
Wijchen – fam. Van Uuden Wijchen – Wil en Lily Ruijtenbeek Nijmegen – Astrid en Koos Joosen
Beuningen – Jo en Wil Brukx Ravenstein – Hent en Francien de Swart Beuningen – Jan en Tineke Derks
Wijchen – Eef en Toos de Beijer Leuth – Floriana Markis Bad Zwischenahn Duitsland – Jo en Trees
Hendriks Gassel – Lucie Stoffels Wijchen – Wil en Stini Hendriks Wijchen – M. Verhagen Utrecht –
Henny Bekker Wijchen – Cor en Corrine van Til Albir Spanje – Henk en Annemarie van Bergen
Beuningen – Berry Tijsse Klasen en Cees Bettink Nijmegen – Mevr. v.d. Lockant Willems Gassel –
Herman en Gerrie Wanders Nijmegen – Mevr. van Woezik Wijchen.
Alle sponsors heel hartelijk dank. Ook dank aan:
De anonieme stichtingen en particulieren, aan onze vrijwilligers Tom, Eline, Herman, Gerrie en Gerrit,
aan Stephanie voor haar 4 maanden durende stage in ons kindertehuis, aan Jaap Bulk Administratiebureau
voor de boekhouding, aan Herman Wanders voor het actualiseren van onze site, aan de sponsors van de
Roemeense studenten, aan degene die een opslagplaats aanboden en aan iedereen die ons met raad, daad
en goederen bijstond zoals Ted, zoals Peter en Frans van de Stichting Hulp aan Oost Europa, Antoinette
van de stichting SDR, Jo en Annemie van Stichting Acasa, Norma Nitescu en de Nederlandse
Ambassadeur Tanya van Gool.

Stichting Hulp aan Roemenië Wijchen Banknummer: 135454700
Onze stichting heeft een ANBI status. Dat houdt in dat alle giften aftrekbaar zijn van de belasting.
Dankzij een gigantisch startkapitaal van een anonieme sponsor en een grote jaarlijkse bijdrage van een
andere anonieme sponsor, gevolgd door een donatie van DHD Drukkerijen en de actie van de
Boskriek, durven wij het aan om te starten met de bouw van het Multi Functionele Centrum. Daarvoor
is nog heel veel geld nodig maar samen met onze sponsors en stichtingen gaan we ervoor. Wij doen
ons best. Als je de kranten leest, het journaal bekijkt, dan bekruipt iedereen wel eens het gevoel dat de
saamhorigheid totaal verdwenen is, waar is het sociale gevoel? De wereld is aan het verharden. Toch is
er een andere zijde, de zijde die wij al meer dan 18 jaar zien. Als je een stichting hebt merk je pas
hoeveel mensen er meeleven, die iets voor een ander over hebben, die als vrijwilliger waardevol zijn.
Mensen die een steentje willen bijdragen, soms is dat maar een heel klein steentje, ieder doet iets naar
draagkracht of ze helpen je door raad te geven of de handen uit de mouwen te steken. Laten we niet
vergeten dat er onder de ogenschijnlijke onverschilligheid ook nog heel veel medegevoel schuilt. Wij
danken iedereen die, op welke manier dan ook, zijn steentje heeft bijgedragen.

