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Inhoud:
Augustus:
Vorderingen
van de bouw
in Onesti en
het bezoek
aan Solont.
Oktober:
Bezoek Onesti
en Fundu
Moldovei.
Sponsors en
donaties.

AUGUSTUS

De Wijchense vereniging de Huttenkamp is verhuisd naar een andere locatie waardoor de stoelen,
tafels, bureaus, bestek en het serviesgoed overbodig werd. We hebben dankbaar gebruik gemaakt van
het aanbod om deze goederen een bestemming te geven in ons nieuwe centrum. Ook enkele andere
instellingen in Onesti kunnen daarvan meeprofiteren. We ontvingen ook een reeks hulpmiddelen die
naar een verzorgingstehuis worden gebracht en naar andere instellingen. Om alles gereed te maken voor
de vracht en indien nodig te repareren kregen we weer hulp van Tom, Herman, Jo, Wil, Gerrie en
Eline. We vlogen
weer met Wizz Air
naar Roemenië
omdat het goedkope
vluchten zijn, vooral
als je vroeg boekt.
We waren slechts één
dag in Onesti maar
dat was voldoende
om samen met Saskia
de betalingen op een
rijtje te zetten, om
naar de burgemeester
te gaan, naar de
aannemer en
natuurlijk naar de
bouw. Jammer
genoeg verliep in het
begin niet alles even soepel waardoor er een vertraging ontstond maar eindelijk kon er begonnen
worden en we zijn tot nu toe erg tevreden over de manier van werken, de communicatie enz.
Roemenië is en blijft een erg bureaucratisch land en dat is te zien aan alle stempels die er op de
tekeningen en formulieren worden geplaatst. Het houdt enorm op om alle stempels te bemachtigen, het
is nu eenmaal een Roemeens systeem en dat weet je voordat je aan een project begint. Al werden we
nu toch wel erg ongeduldig maar het resultaat geldt, dankzij Saskia. Het plan ziet er heel goed uit.
In de nieuwsbrief van juni hebben we geschreven over de samenwerking met Saskia Verdoes van
een auto vol
stichting Impreuna Pe Calea Vietii en samen hebben wij een
levensmiddelen
Roemeense stichting opgericht die alleen geldt voor ons project
voor de ouderen
in Onesti onder de naam: Impreuna Spre Viitor. (Samen naar de
in Solont
toekomst) Ieder van ons blijft hun eigen stichting houden naast
deze nieuwe stichting. Saskia’s werkzaamheden zullen worden
uitgebreid en wij blijven de eigenaars van het terrein en het
gebouw. Wilt u meer informatie? Lees dan de laatste
nieuwsbrief of volg het via www.stichting-har.nl Herman
Wanders zal steeds nieuwe foto’s op de site plaatsen.

OKTOBER

Sinds er door geldgebrek van de
kinderbescherming geen klusjesman
meer is in het kindertehuis moet deze
taak door onze stichting worden
vervuld, deze keer door Ben en Herman.
De chocolade- en vruchtenhagel die wij meebrengen is een traktatie voor de kinderen. Daarnaast Ben,
Herman, Florin en Radu bespreken de gang van zaken. Mede dankzij Florin en zijn vrouw Viorica is
dit kindertehuis gebouwd en de gewaardeerde medewerker Radu is als een vader voor de kinderen.

De kinderen in het tehuis hebben een steeds wisselende dagtaak. Iedereen maakt zijn eigen bed op, er
wordt geholpen in de keuken, er wordt schoongemaakt en hier ziet u Vasile en Costica die hout voor de
centrale verwarming hakken voor de aankomende winter.
In Onesti leren de straatkinderen te tellen door van stip tot stip te tekenen. Nu hebben we ook van letter
naar letter voor hen zodat ze het alfabet kunnen leren. Daarna mogen ze de tekening kleuren. Wij
kregen van een jongen zijn tekening en een andere jongen maakte zelf een tekening voor ons.
Foto’s onder: Blij verrast wordt er geconstateerd dat er zeer solide en nauwkeurig wordt gebouwd. In de
zeventiger jaren is hier in de omgeving een aardschok geweest, daarna gevolgd door enkele lichte
schokjes maar met deze factor wordt rekening gehouden.

SPONSORS EN DONATIES nov. 2011/nov. 2012
Brandweer Wijchen schenkt onze stichting een
brandweer materiaalwagen die een tweede levensfase
krijgt in Onesti, de firma Holmatro uit Raamsdonkveer
zorgt voor de benodigde apparatuur en we ontvingen
brandweermaterialen van Brandweer Nijmegen,
brandweer Wijchen, brandweer Beuningen, brandweer
Honig Nijmegen en van Berki Brandbeveiliging uit
Wijchen. Wat kennen we veel mensen die onze
stichting een warm hart toedragen. Natuurlijk heeft dat
ook te maken met de werkzaamheden die we zelf ter plekke verrichten en de niet aflatende controles op
de reeds gerealiseerde projecten. Verder zijn we veel dank verschuldigd aan de firma Siberg Elektro
Amsterdam, Keuken & Bad 3000 Wijchen, Stichting de Ziekenfondsbode Apeldoorn, Hema Wijchen,
Stichting Vraag en Aanbod Wijchen, Stichting Het Vierkerkenhuis Hilversum, 4 stichtingen die anoniem
willen blijven, Drukkerij DHD Groesbeek, Kiwanis Club Rotterdam, Corim Dental Products
Geldermalsen, Indriegroep Driestroom Nijmegen, Franciscanen Nederland Frans Verheijen, Parochie de
12 Apostelen Wijchen, R.K. Antonius Parochie Hees Nijmegen, Parochie de Goede Herder Nijmegen,
Megens Mazdagarage Wijchen, Protestante Streekgemeente Wijchen, Senioren KBO Grave, NOD
Netwerkonderzoek Velp, Rolstoel Service Nijmegen, Eye Wish Groeneveld Wijchen, Zwitserloot BV
Milsbeek, Belcompanie Grave, De Huttenkamp Wijchen, Honig Nijmegen, Rijwielhandel Mark
Smulders Wijchen, Fam. van Uuden Wijchen, Wil en Lily Ruytenbeek Malden, Hans Lamers Nijmegen,
Ria Melssen Nijmegen, de heer Olsthoorn Rotterdam, heer en mevr. Maseland Wijchen, Herman en
Gerrie Wanders Nijmegen, mevrouw van Woezik Wijchen, P. Canta Nijmegen, de heer en mevrouw
Romviel Beuningen, Riet en Wim van Pelt Wijchen, Ans en Theo Straten Nijmegen, Floriana Markis
Duitsland, Berry Tijsse Klasen en Cees Bettink Nijmegen, de heer en mevrouw Dekkers Nijmegen, Kitty
van Kampen Den Haag, heer en mevr. Hermens Nijmegen, mevr. Landsman Nijmegen, mevr. Neijenhof
Nijmegen, Jo en Trees Hendriks Gassel, heer en mevr. Sas Wijchen, Jacques en Nolly Janssen
Geldermalsen, J.P.M. Hendriks, R. de Moor Wijchen, Ridi Ooms Werkenrode Groesbeek, Frans Wooning
Lent, mevr. van Woezik Wijchen, Wil en Stini Hendriks Wijchen, R. J. Nieuwenhuis Haalderen, Jo en
Wil Brukx Ravenstein, Arnold en Thea Hendriks Wijchen, Theo en Marja Mulders Groesbeek, Henny
Bekker Wijchen, W. Cornelissen Wijchen, Ank en Martin Tromp Horssen, Gerard en Loes Hendriks
Wijchen, Maria Groenen Wijchen, Ria Jansen Vullers Wijchen, J. Piels van Dinteren Nijmegen, G. J. van
Lockant Gassel, Theo en Ria Hendriks Nederasselt, Jan en Thea Poos Wijchen, Mevr. Noorland Wijchen,
Hent en Francien de Swart Beuningen, Wil en Carla Otto Wijchen, mevr. de Groot Nijmegen, mevr.
Jaspers Grave, J.J. Zevenbergen Ruinen, heer en mevr.Hardeveld Wijchen, Koos en Astrid Joosen
Beuningen, Piet en Corry Lasker Wijchen, Eef en Toos de Beijer Leuth, Egbert de Jonge Wijchen en
Lucy Stoffels uit Wijchen.
Onze speciale dank gaat naar Herman, Gerrie, Tom, Eline, Jo, Wil, Saskia, Bertine en Jaap Bulk
administratiekantoor Wijchen. Dank voor de naaimachines, speelgoed en alles wat we ontvingen voor
het nieuwe tehuis. Dank aan anonieme sponsors voor de ouderen, kinderen en het nieuwe project en
aan degene die een donatie gaven na een speciale verjaardag, herdenking, afscheid, legaat of jubileum.
Wij verzamelen
geen goederen
maar hebben nu
een eenmalig
transport.
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