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Wat heeft iedereen genoten van het fantastische concert dat in het
Eindhovense Frits Philips Theater werd gehouden t.b.v. Roemeense studenten.
In het pension in Fundu Moldovei wordt altijd de
Nederlandse vlag uitgehangen voordat wij arriveren.
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AUGUSTUS 2017
Nadat we vorig jaar het sociale centrum op naam
hebben gezet van Saskia’s stichting en begin dit
jaar nieuwe leden onze plaats innamen in de
stichting van het kindertehuis, was nu het
medisch centrum aan de beurt. De huidige
manager is nu de voorzitter geworden waardoor
stichting HAR dus geen eigenaar meer is van deze
3 gebouwen. Hierdoor hebben wij niet meer de
verantwoordelijkheid maar het werk wordt
gecontinueerd. Sommige personen dachten dat
wij onze werkzaamheden gingen verminderen
maar niets is minder waar, we zijn weer
begonnen met nieuwe en uitdagende
werkzaamheden maar blijven ons inzetten voor de 3
tehuizen.
We zijn nog steeds bezig om toestemming te krijgen voor
het plaatsen van een lift in het medische centrum. Ons plan
is niet goedgekeurd wat een volslagen willekeur is maar het
plan van de kinderbescherming is een veel slechtere keuze
dus de briefwisselingen worden vervolgd. Ons doel is om de
lift te plaatsen in de hal, zie foto links. We zijn het niet eens
met de voorgestelde traplift met een bocht van 180 graden.
Niet alleen wij, ook een Nederlandse firma vindt de trap te
smal maar daar hebben we de kinderbescherming nog niet
van kunnen overtuigen. Overigens is de kinderbescherming
een instelling waar we meerdere slechte ervaringen mee hebben. Er worden steeds meer regels toegepast die
nauwelijks betrekking hebben op de doelgroep.
Op de bovenste foto ziet u dat wij bij de notaris worden uitgeschreven uit de stichting. De enige reden hiervoor is
dat wij, 72 jaar oud, ervoor moeten zorgen dat ons werk wordt voortgezet door goede Roemeense managers en we
zijn er 100% van overtuigd dat de leiding in goede handen is. We hebben beloofd om 3 jaar lang voor de
verzekeringen te betalen zodat ze niet meteen met een grote kostenpost worden opgezadeld. Dat wij doorgaan met
ons werk voor deze tehuizen blijkt wel uit het feit dat we binnenkort de aankoop van een terrein bevestigen
waardoor het terrein rondom het kindertehuis wordt vergroot. Het tehuis staat op een terrein dat we gratis 49 jaar
mogen gebruiken van de gemeente, daarvan zijn inmiddels 12 jaar verstreken. Het overige deel van het terrein is het
eigendom van 5 personen. We hadden het steeds in gebruik omdat het in de tijd van Ceausescu geconfisqueerd was
maar op last van de EU moet het, terecht, worden teruggegeven aan de
rechtmatige eigenaars. Omdat we het terrein niet kunnen missen, de garage is
erop gebouwd, het terrein is ook in gebruik voor opslag van het hout voor de
hout-verwarmingsketels en is een deel van het speelterrein. De koop van het
terrein zal binnenkort geschieden. Daarnaast bieden wij hulp in allerlei vormen.
Een weduwe in Turda die wij al jaren kennen heeft een ernstig gehandicapte
dochter die ze thuis verzorgt maar ze is te zwaar om haar vanuit het bed in een
rolstoel te tillen en in augustus hebben wij een tillift naar haar gebracht. Ben
heeft uitgelegd hoe het werkt en thuis hebben we een fotoreportage gemaakt
van het gebruik van deze tillift want als je de werking niet kent is het nogal
ingewikkeld. We hopen dat haar taak hierdoor wordt vergemakkelijkt. Foto
rechts: we zijn aan het informeren om de oude lift in het verzorgingstehuis
voor ouderen in Turda te modificeren, niemand durft die oude lift nog te
gebruiken waardoor ouderen op hun verdieping blijven en de maaltijden op
hun kamer ontvangen. Sommige bewoners brengen nu al jaren hun dagen in
hun kamers door. Zal het ons lukken om hier een bedrag voor te reserveren
zodat deze ouderen weer een menswaardiger bestaan krijgen?

Wat is het telkens
weer mooi om in
het kindertehuis
te arriveren waar
we altijd heel
enthousiast
worden
ontvangen. Als we
het tehuis
verlaten maakt
elke keer de
gedachten dat we
hen voorlopig niet
meer zien ons een
beetje
weemoedig. We
hebben altijd wel
een spel of
knutselmateriaal
bij ons zodat we
samen wat
kunnen
ondernemen. Dit
spel, een van de 3
door Ria’s broer
gemaakte spellen,
werd weer
tevoorschijn
gehaald en de
spanning van de
grotere kinderen
was van hun
gezichten af te
lezen. Niet om de
prijs, de eer is het belangrijkste. Deze keer hadden ze ook voor een
verrassing voor ons gezorgd en de 3 winnaars van de volwassenen
kregen allen een door Catalin gemaakt schilderwerkje cadeau.
Naar Onesti: Er is heel wat voorwerk verricht voordat we naar het
Sociale centrum in Onesti konden gaan. Een grote sponsor van ons
had een aanbevelingsbrief geschreven aan stichting Millon die een
heel mooi plan had om serieuze en intelligente Roemeense
studenten te laten studeren waarvan de ouders of verzorgers te
arm zijn om een universitaire studie te bekostigen. Om dat plan
waar te maken was er een samenwerking tussen stichting Millon,
stichting Frits Schrouf en de dirigent Raymond Janssen om middels
een benefietconcert geld in te zamelen om deze Roemeense
studenten een goede toekomst te bieden in eigen land met als doel
dat ook zij weer de kennis kunnen overdragen aan de jongeren. Wij
worden al jaren gesponsord door een stichting en via hen werden
wij gevraagd om het zoeken van geschikte studenten op ons te
nemen. Wij waren trots op dat feit maar we hadden totaal geen
ervaring met studenten maar dankzij ons grote Roemeense netwerk
is het ons gelukt om 13 studenten te vinden.

Uiteraard dachten wij meteen aan Saskia. Als
directrice van het Sociale Centrum kent ze
veel probleemgezinnen, veel middelbare
scholieren en andere jongeren en haar
contacten met docenten kwam haar en ons
goed van pas. Het werd nog een hele puzzel
voor haar om jongeren te selecteren die aan
de verwachtingen hopen te voldoen, die van
plan zijn om na hun studie in eigen land te
blijven en die ook gemotiveerd zijn. Het is
haar gelukt en we zijn ervan overtuigd dat het
ons niet gelukt zou zijn als Saskia ons niet had
bijgestaan en dat nog steeds doet.
We zijn naar Onesti vertrokken waar we alle
studenten hebben leren kennen. We hadden
een contract opgesteld want om geld te
ontvangen voor hun studie moesten ze wel
aan bepaalde voorwaarden voldoen. Voor
studenten die een beurs ontvangen vanwege
hoge examencijfers wordt via onze stichting
de huisvesting betaald, levensonderhoud,
kosten voor boeken en andere materialen.
De 2 studenten die een middelbare opleiding
volgen ontvangen school- en boekengeld plus
het busabonnement. Ook heeft elke student
een laptop gekregen die pas hun eigendom
wordt als ze de studie hebben voltooid.
(foto’s links) We zullen hen in de toekomst
regelmatig controleren zodat we er zeker van
zijn dat het
geld op een
goede
manier
wordt
besteed.
Foto onder:
Angela, de
rechterhand
van Saskia
nodigde ons
uit voor een
barbecue, dit
is toch het
ultieme
genieten!
Meestal zijn
we een week
in Roemenië
omdat onze
projecten
ver van
elkaar liggen maar we weten nu al dat het in november niet zal lukken om alle studenten in zo’n korte tijd te
bezoeken.

CARMINA BARANA, wie kent het niet? Al gaan de gesprekken met onze kinderen vaak over muziek, klassieke muziek
zei ons niet zoveel. Dat is voorgoed veranderd. Wat een spectaculair concert werd er ten gehore gebracht in het
Eindhovense Philips Theater. Na het bezoek van Raymond Janssen aan ons hebben we via You Tube de muziek
opgezocht en natuurlijk herkenden we het, vooral het bekendste lied O Fortuna, dat zal iedereen kennen. De
opbrengst van het concert was bestemd voor de opleiding van de studenten, uitgevoerd door het International
Symphony Orchestra Lviv uit de Oekraïne en The New Romanian Choir uit Timisoara, Roemenië. Wat hebben wij
genoten, geweldig was het. In het theater draaide een presentatie in de foyer over onze werkzaamheden in
Roemenië. Het concert werd vooraf gegaan door een speech van de ex ambassadeur van Nederland in Roemenië,
Jan Pieter Wolthers. Speciaal voor dit
concert hebben we 3 Roemenen
uitgenodigd, betaald door een sponsor
die vond dat zij erbij hoorden want het
is nu eenmaal zo: wat kunnen wij doen
als we geen goede medewerkers
hebben in Nederland maar vooral ook
in Roemenië en wij zijn in de gelukkige
omstandigheden dat we dat hebben.
De daarop volgende dag waren ze onze
gasten en leidde Gerard Hendriks (foto
rechts) ons rond in het kasteel, werd
de molen bezocht en de Wijchense
brandweer. Een heel interessante dag
voor onze gasten. Iedereen bedankt
voor hun medewerking.

NOV. / DEC.
De studenten die
wij nu bezochten
studeren in
verschillende
Roemeense steden

Om alle studenten te bezoeken moesten we 2417 kilometers afleggen. Geen kleinigheid al zijn vrijwel alle
hoofdwegen prima te berijden. Contractueel is vastgelegd dat wij hen bezoeken om te controleren maar we zijn heel
verheugd teruggekomen omdat iedereen de financien in orde had, een kamer heeft gevonden en op een na de
studie met plezier volgen al zijn er natuurlijk vakken bij waarin ze niet uitblinken. Een student had al laten weten dat
de studie te moeilijk voor hem was, hij haakte af en betaalde het geld terug en leverde de laptop in. Jammer voor
hem maar dat risico is ingecalculeerd. We hebben alle kamers gezien en het verschil in behuizing is enorm. Twee
studenten hebben een kamer alleen voor zichzelf maar de anderen moeten hun kamer delen en leven met 2, 3, 4 en
zelfs 5 personen in een kamer. Voor een aantal van hen zijn de omstandigheden ronduit belabberd. Met 5 personen
een kamer delen is ondoenlijk, vooral als 3 van hen uitgaanstypes zijn. Zij probeert een andere kamer te vinden. Een
jongen deelt zijn kamer met een studiegenoot maar beiden moeten ze in
een breed 1 persoons bed samen slapen, ieder met zijn eigen dekbed. De
2 studiegenoten in de andere kamer moeten door hun kamer als ze naar
het toilet, de keuken of naar buiten willen. Hij heeft het slecht getroffen
en we vrezen dat deze situatie de studieresultaten niet zullen
bevorderen, evenals een andere kamer met 2 stapelbedden en
daartussen weinig ruimte. Maar er zijn ook uitstekende kamers met
goede faciliteiten. Nadat we hen in hun eigen omgeving hebben ontmoet
hebben we veel meer zicht op hun persoonlijke omstandigheden en
hebben we bewondering voor het doorzettingsvermogen van een aantal
van hen. Vooral voor het meisje dat in een huis woont met haar 2 zussen,
de jongste is 14. Hun moeder woont en werkt al 10 jaar in Italië en brengt
2x per jaar geld naar haar kinderen, vader is uit het zicht verdwenen. Dit
meisje kon naar de universiteit maar doet een MBO opleiding omdat ze
haar zussen niet alleen wil laten want gezamenlijk moeten ze het runnen,
inclusief hout hakken en de huishouding. Foto rechts: bij de
hoofdsponsor werd een huiskamerconcert gegeven waarvan de
opbrengst voor de studenten is. Een prachtig initiatief.

Saskia, van het Sociale
Centrum in Onesti, wilde
graag het kindertehuis zien
dat in 2005 geopend is en
door onze stichting is
gebouwd. Ze had al een
groot deel van de studenten
samen met ons bezocht en
ze weet dat we het
kindertehuis nooit
overslaan. Ze begrijpt dat nu
wel. Bij aankomst kon ik
geen stap meer zetten,
zoveel kinderen hingen aan
me, ook de kleintjes die er
sinds kort wonen.

Er zijn 7 nieuwe kinderen in het tehuis gekomen, het aantal is nu 33 kinderen. Het maximum is 32 maar binnenkort
vertrekt een van de jongens naar een pleeggezin. Omdat Saskia zelf het sociale centrum bestuurt was het interessant
voor haar om te weten hoe het kindertehuis reilt en zeilt, waar het haar ook opviel hoe vrolijk de kinderen zijn.
Natuurlijk zijn er ook wel eens problemen maar dat is immers in elk gezin ook het geval? We hadden voor alle
kinderen en het personeel een chocoladeletter meegebracht. De grotere kinderen herinneren zich nog wel dat een
aantal jaren geleden Sint en Zwarte Piet op bezoek kwamen. Ben was toen Sinterklaas, compleet met een groot,
rood boek waarin de bijzonderheden van de kinderen was geschreven. We spelen nog steeds een rol als Sinterklaas
want we komen nooit met lege handen. Meestal knutselen we samen of doen een spel, daar rekenen ze op.

Het was een heel bijzonder jaar voor ons. Wat
krijgen we toch veel voor elkaar dankzij de hulp
van onze vrijwilligers Tom en Eline Pasma en
Herman en Gerrie Wanders, dankzij enkele grote
stichtingen, dankzij de medewerking van de
Roemenen en dankzij Saskia van het Sociale
Centrum in Onesti. Zonder haar hadden we het
project voor de studenten niet kunnen
aanvaarden. Haar hulp was van onschatbare
waarde want als je de vraag krijgt van een
belangrijke stichting of je een aantal studenten
wilt zoeken die niet de financiële mogelijkheid
hebben om te gaan studeren maar die wel hoge
cijfers halen en erg gemotiveerd zijn dan zit je met
de handen in het haar. We hebben de afgelopen 24 jaren fantastische resultaten bereikt waar we erg trots op zijn
maar met studenten hadden wij geen ervaring. Saskia kent vele jongeren uit probleemgezinnen, het is haar
dagelijkse werk, bijgestaan door de Roemeense Angela en Lenuta en samen met docenten heeft ze het voor elkaar
gekregen om 13 studenten te vinden die aan de voorwaarden voldoen.
De jeugd heeft de toekomst en we hopen dat zij het waarmaken, dat ze na de studie in Roemenië blijven om op deze
manier een voorbeeld te zijn om het land vooruit te helpen.
Saskia bedankt.
Stichting Millon, Stichting Frits Schrouff, dirigent Raymond Janssen van Cadenza Products, The New Romanian
Choir en The International Symphony Orchestra en alle anderen die hebben meegewerkt aan het fantastische
concert, heel hartelijk dank. Wij zijn trots dat jullie ons gevraagd hebben om deze studenten te begeleiden want het
is voor ons een heel nieuwe uitdaging die we graag aangingen.
DHD Drukkerij in Groesbeek, bedankt voor jullie service en sponsoring en Jaap Bulk Administratiekantoor in
Wijchen, bedankt voor de boekhouding.
Gerard Hendriks, bedankt voor de mooie rondleiding voor ons, de vrijwilligers en de Roemeense gasten.
Bedankt anonieme sponsors, geweldig dat jullie nog steeds doorgaan om medemensen te helpen.
Sponsorlijst 2017 in willekeurige volgorde:
SKG College van Diakenen vd Prot. Streekgemeente Maas en Waal - Hema Wijchen – Computerzaak Total It Wijchen
– Stichting Vraag en Aanbod Wijchen – Diaconie Wijchen - Autobedrijf Megens Wijchen – Senioren KBO Grave - W.
vd Ruytenbeek Malden – Hr. en mevr. Nieuwenhuis Haalderen – Hr. en mevr. Brukx Ravenstein – Berry Tijsse Klasen
en Cees Bettink Nijmegen – Herman en Gerrie Wanders Nijmegen – Tom en Eline Pasma Grave – fam. van Uuden
Wijchen – J.P. Hendriks Nijmegen – Hr. en mevr. Zijlmans Beuningen – Mevr. Athmer Kloosterman De Bilt – Henny
Bekker Wijchen – Hr. G. Noorland Wijchen – Jan en Ria Jansen Wijchen – Jo en Trees Hendriks Gassel – Mevr. J. Piels
Nijmegen – Hr. en mevr. Romviel Beuningen - G. vd Lockant Willems Gassel – Hr en mevr. Pluijm Nijmegen – Mientje
Cornelissen Wijchen – Kitty van Kampen Den Haag – Theo Straten Nijmegen – Hr. J. Zevenbergen Ruinen – Theo en
Marlie de la Ruelle Tjuchem – Wil en
Stini Hendriks Wijchen – P. Jansen van
Lent – Mevr. Tijchon Wijchen – Theo
en Ria Hendriks Nederasselt – Anny en
Tonnie Schamp Neerlangel – Heer en
mevr. Dekkers Nijmegen – Eef en Toos
de Beijer Leuth. Foto rechts: Catalin uit
het kindertehuis schilderde dit voor
Helloween op tempex. Wij zorgen voor
schildersspullen zodat de kwaliteit nog
beter kan worden.

