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Maria getrouwd met Andrei op 12 september
Diegene die ons werk
in Roemenië al jaren
volgen kennen het
verhaal van Maria. In
1995 leerden we haar
als 12 jarig meisje
kennen. Omdat de
toestand niet bepaald
rooskleurig was in het
gezin waar ze
opgroeide, en dat is
heel zacht uitgedrukt,
hebben we haar met
hulp van Maria’s tante
in een internaat
geplaatst. Wij bekostigden privé haar opvoeding, in die tijd nog goed betaalbaar. Sinds die tijd reisde
Maria ook vaak enkele dagen met ons mee als we in Roemenië verbleven. Ze werd kapster maar nadat
de kapperszaak waar ze werkte sloot werd het onmogelijk nog een baan in het kappersvak te vinden en
vond ze een baan in een banketbakkerszaak waar de klanten de gelegenheid hebben om ter plekke wat
te eten en te drinken. Ze leerde Andrei kennen en op 12 september gaven ze elkaar het jawoord in
Bistrita, de woonplaats waar Maria een kamer had nadat ze het internaat verliet. Maria zag er prachtig
uit en we hopen dat zij en Andrei heel gelukkig zullen zijn.

Opening van het kindertehuis op 13 september
Op 13 september werd het kindertehuis weer officieel
geopend. Alle Roemeense sponsors waren
uitgenodigd en na de plechtigheid was er een buffet,
gemaakt door de kokkinnen en de kinderen van het
tehuis. Natuurlijk vinden wij alles geweldig wat die
kinderen doen maar het eten was echt voortreffelijk.
De burgemeester had op ons verzoek een mooie
onderscheiding voor de man die de 6 jarige Madalin
uit het brandende huis redde en ook onze stichting
liet zich niet onbetuigd. Ook de 18 jarige Danut
ontving een mooi cadeau omdat hij tijdig de kinderen
had gewaarschuwd door hard te schreeuwen dat er brand was uitgebroken in het tehuis. Wie had een
half jaar geleden kunnen denken dat de wederopbouw zo snel afgerond zou zijn? Dat hebben we te
danken aan alle sponsors maar ook aan het doorzettingsvermogen van de Roemenen.

Project voor de bejaardenbond september
Tom arriveerde na
enkele dagen om
samen met Ben de
laatste klussen bij de
bejaardenbond af te
ronden. Omdat we
ook tafels en 60
stoelen hadden
gekocht kan het
ouderenkoor weer
oefenen, is er weer
gelegenheid om de
door ons gebrachte
gezelschapsspellen te
gebruiken, kan er weer
gekaart, gehandwerkt
en geknutseld
worden. In het
voorjaar willen we er
een bingo gaan
organiseren en
spelmiddagen. We
willen de leiding begeleiden door meer te organiseren en ze
aanvaarden onze hulp graag. Op deze manier proberen we de ouderen
uit hun isolement te halen. Een huisarts geeft er
gezondheidsvoorlichting en meet de bloeddruk op. Dat is nog minimaal
maar de wil is er om het pakket uit te breiden. Ook
worden er nog goederen en levensmiddelen uitgedeeld aan de
ouderen die niet of nauwelijks kunnen rondkomen van hun karige
pensioen. Op de laatste dag kwam de burgemeester nog met een
onderscheiding
voor ons, Ben en
Ria, waar we erg blij mee zijn omdat het getuigt
van waardering voor ons werk. Omdat dit project
boven onze begroting kwam beloofde de
burgemeester tevens dat er in de andere 2 zalen
plavuizen gelegd zouden worden op kosten van
de gemeente. Dat is inmiddels gebeurd en omdat
de kou snel inviel konden ze ook al meteen
gebruikmaken van de centrale verwarming.

Brandweerwagen voor Valea Doftanei
Ben heeft er jaren voor gelobbyd maar eindelijk was het zover:
de brandweerwagen waar Ben vroeger zelf nog in heeft
gereden en jaren dienst deed bij de AMD Radboud Universiteit
werd via onze stichting H.A.R. geschonken aan de stichting
Brasov waarmee we al vaker hebben samengewerkt. Zij hadden
een goede bestemming voor de brandweerwagen,
motorpompaanhanger en materieel en dat is inmiddels door
hen in Valea Doftanei overgedragen en geïnstrueerd.

Het was een hectisch jaar maar we zijn erin geslaagd om alle plannen te realiseren. Dankzij bedrijven, stichtingen
en particulieren werd in april het medische centrum geopend, konden we een microbus aanschaffen voor
rolstoelvervoer, is het gebouw van de bejaardenbond volledig gerenoveerd en konden de kinderen 3 maanden
na de fatale brand weer terugkeren naar hun tehuis. Zonder de inzet van Florin en Viorica, foto hieronder samen
met ons, was dit niet gelukt. Wij zijn dankbaar dat velen met ons hebben meegedacht en ons hebben gesteund,
moreel en financieel.
Speciale dank voor Tom en
Eline Pasma en Herman en
Gerrie Wanders die 4
weken lang keihard
meewerkten voor de
bejaardenbond , voor de
gratis boekhouding van Jaap
Bulk administratie-kantoor,
voor Rolstoel Service
Nijmegen, voor HEMA
Wijchen die o.a. de
fotoalbums voor elk kind in het tehuis sponsorde, voor de sponsors die het verblijf en lesgeld van Tudor aan een
internaat in Iasi betalen, voor de Roemeense vrijwilligers en preot Dorin Sas die op ons verzoek een

vakantie regelde voor de getroffen kinderen in Fundu Moldovei.

SPONSORLIJST vanaf mei 2009
Synprodo Wijchen, Wesso Elektro Wijchen, Electro-technisch Bureau Siberg Amsterdam, Stg. Vraag en Aanbod
Buitenmarkt Wijchen, Stiho Wijchen, Jacobs Beheersbaar Onderhoud Schilderswerken Elst, Stichting Het
Vierkerkenhuis Hilversum, Agis Zorgverzekeringen Amersfoort, Antonius parochie Hees, Senioren KBO Grave,
Berki Brandbeveiliging BV Wijchen, Chinees Restaurant Asia Wijchen, Operational Care Nijmegen, G. Fokke
Beheer Elst, Begrafenisonderneming J. Jacobs Groesbeek, Marc Smulders Profile Fietsspecialist Wijchen, Juwelier
van Beurden Wijchen, Salon Thijssen BV Wijchen, Maatschap Philipsen Accountants Wijchen, Felix en Henny van
Ewijk Wijchen, Apotheek van Poppel Wijchen, DHD Drukkerij Groesbeekeek, B. van der Aa Holding Wijchen,
Sengers Schoenmode Wijchen, Ring Foto de Vakman Wijchen, Hema Wijchen, Protestantse Gemeente Elst, , Heer
en mevrouw Zwitserloot Milsbeek, heer en mevrouw Zijlmans Beuningen, Jo en Trees Hendriks Gassel, fam. van
Uuden Wijchen, Roel en Tineke Schaart Wijchen, Cor en Corrine van Til Hilversum, Roel Theissen Amsterdam,
mevr. Landsman Nijmegen, Jacques en Nolly Janssen Geldermalsen, Fons en Marijke Gijselhart Wijchen, Maurice
en Miranda Loermans Beuningen, Arnold en Thea Hendriks Wijchen, Carlo Houtkamp Hilversum, Martin en Ank
Tromp Horssen, W. Olsthoorn Rotterdam, Wil en Stini Hendriks Wijchen, G. Westendorp Nijmegen, Mientje
Cornelissen Wijchen, Gerard en Loes Hendriks Wijchen, mevr. v.d. Broek Gassel, A. van Heyningen Wijchen, Henk
en Trees van Rossum Wijchen, Kitty van Kampen Den Haag, G. Noorland Wijchen, Cees en Netty v. Zandbrink
Wijchen, Rien en Gerda v.d. Broek Wijchen, Jan Jansen Wijchen, heer en mevr. Romviel Beuningen, Thea Hofs
Wijchen, Cecile Welling Wijchen, Ans Joost Wijchen, Rob en Inge Muhren Wijchen, G. Klaus Kuipers Wijchen,
mevr. Uijt de Haag Wijchen, Theo en Ans Straten Nijmegen, heer en mevrouw Sas Wijchen, Paul en Anke Klösters
Bathmen, Theo en Rachel Klösters Groesbeek, Paul en Marja van Ooijen Groesbeek, Albert en Riet Klösters
Groesbeek, mevr. van Woezik Wijchen, Theo en Ria Hendriks Nederasselt, Leo en Bets Loermans Beuningen, Lucy
Stoffels Wijchen, Jo en Wil Brukx Ravenstein, Eef en Toos de Beijer Leuth, Wil en Lily v.d. Ruytenbeek Nijmegen,
Johnny van Rossum Wijchen, Jack en Diny van Ojik Delden, Jan en Tineke Derks Wijchen, Floriana Markis
Wachtendonk, Maria Groenen Wijchen, Susan Mulders en Gerrit Bouw, Nel de Hondt Malden, Henk en
Annemarie van Bergen Beuningen, heer en mevrouw de Moor Wijchen, Hilco Hendriks Wijchen, Theo en Marja
Mulders Groesbeek, Anny en Tonnie Schamp Ravenstein, Wim en Riet van Pelt Wijchen, heer en mevr. de Jong
Wijchen, Gerard en Adi Janssen Nijmegen, Frans Wooning Lent,
fam. Jensen Wijchen, Egbert de Jonge Wijchen, Piet en Dien
Aardse Hoofddorp, Henny Bekker Wijchen.

Onze website wordt momenteel stap voor stap vernieuwd. Onze
plannen voor een volgend project zullen daarop worden
vermeld. Wij verzamelen geen goederen maar richten ons op
projecten. Daarvoor zijn we afhankelijk van giften. Stichting
H.A.R. heeft een ANBI status dus uw giften zijn aftrekbaar van de
belasting. U kunt uw bijdrage storten op rek. nr. 135454700 t.g.v.
stichting H.A.R.

