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25 jaar werken in en voor Roemenië
Wat 25 jaar geleden begon met zeer kleinschalige hulp is uitgegroeid tot geweldige projecten en wij zijn dankbaar
dat we dat hebben mogen uitvoeren dankzij onze talrijke sponsors en de waardering en hulp die we hier krijgen en
ook in Roemenië. De nieuwsbrief is deze keer niet erg uitgebreid en dat heeft een reden. In augustus maken we een
jubileumtoer want ook de Roemenen willen het niet zomaar voorbij laten gaan. Dan volgt er een uitgave met meer
nieuws over ons werk nu maar ook laten we de afgelopen 25 jaar kort de revue passeren met nieuws, plannen maar
ook over wat er mis ging. Dat is niet heel veel maar ook wij zijn wel eens teleurgesteld geweest en we willen ook de
schaduwkanten met u delen. Dus na de zomer kunt u een uitgebreide nieuwsbrief verwachten.
We landden in Cluj Napoca waar ook 2 studenten studeren maar die waren vanwege de paasvakantie naar hun
ouderlijk huis en we zouden hen later ontmoeten in Onesti. De meeste studenten komen uit die omgeving vandaan
en zijn verspreid in het land een studie gaan volgen. Dankzij een andere grotere stichting ontvangen wij het geld om
hun kamerhuur, leermiddelen, eventueel het openbaar vervoer en levensmiddelen te bekostigen. Wij vinden dit zo
uniek, we kunnen op deze manier, dankzij het benefietconcert in Eindhoven en de verdere hulp van die stichting
jongeren uit arme gezinnen laten studeren om het land verder op te bouwen. Deze jongeren hebben de intentie om
in Roemenië te blijven. Een student is in het begin al afgehaakt en heeft volgens het contract het gestorte geld
terugbetaald en de laptop teruggegeven. Deze jongeren ontvingen een beurs maar de ouders zijn arm en ze kunnen
de huur van een kamer, leermiddelen en levensonderhoud in de studentensteden niet betalen. Omdat wij niet
eerder met studenten hebben gewerkt hebben we samengewerkt met Saskia die veel gezinnen kent vanwege haar
sociale werkzaamheden en in samenwerking met de docenten. Alle studenten zijn gemotiveerd en serieus met hun
studie bezig. Dat is geen garantie dat ze het einddoel halen, bij sommige studies valt het eerste jaar minimaal 30% af
maar “onze” studenten hebben tot nu toe goede resultaten bereikt ook al zijn er 2 die ook een slechter cijfer
hebben. Dat ligt niet aan de motivatie, niet iedereen kan de beste zijn zoals een student aan het conservatorium die
gemiddeld een 10 heeft voor alle vakken. Dat zou in Nederland onmogelijk zijn maar terecht dat hij heel trots is.
In het contract is opgenomen dat we hen 2x per jaar ontmoeten voor een gesprek maar dat blijkt niet nodig te zijn.
Dus over een jaar ontmoeten we elkaar weer en ondertussen sturen ze de resultaten naar ons. Deze keer hebben we
hen ontvangen in een restaurant waar we samen gegeten hebben, dat zijn nog Oost Europese prijzen en zo kom je
op een op een gesprekken. Je leert hen beter kennen, sommige gesprekken zijn heel vertrouwelijk, andere zijn
verlegen maar iedereen is dankbaar dat ze de gelegenheid krijgen een betere toekomst op te bouwen. Wij zijn de
sponsor zeer erkentelijk voor het vertrouwen dat er in ons wordt gesteld waardoor we mee mogen helpen om die
mooie toekomst op te bouwen.
Lift in het verzorgingstehuis voor ouderen in Turda
In 2003 werd het door onze stichting gerealiseerde verzorgingstehuis gebouwd voor 50 ouderen. Na een nieuwe
afdeling, gefinancierd door de Roemeense orthodoxe kerk, en het vermeerderen van het aantal kamers op de
bovenverdieping werd het aantal ouderen uitgebreid tot 114 inwoners. Dat is relatief heel veel voor een te klein
gebouw maar een ander probleem is dat de hulpbehoevenden op bovenetages niet naar buiten kunnen omdat de
2de hands lift te onveilig is en nu alleen voor het vervoer van goederen en maaltijden wordt gebruikt. Veel ouderen
krijgen de maaltijden in hun kamer en er rest hun niets anders dan lopen op de gangen. Door de komst van een
nieuwe lift zal hun leefomstandigheden enorm verbeteren. Dan kunnen ze weer naar buiten en naar de eetzaal. De
firma van de lift moest exact om 9 uur ter plekke zijn want we hadden die dag nog een afstand voor de boeg van 320
km om de eerste student te ontmoeten.

We ontmoetten de eerste student in Timisoara en de volgende dag reden we 586 km naar Boekarest om de
volgende studente te ontmoeten. Er werden heel fijne en open gesprekken gevoerd waarna de reis werd voortgezet
naar Onesti om daar in 3 dagen 8 studenten te ontmoeten. Tussendoor hadden we tijd om naar Saskia te gaan,
directrice van het Sociale Centrum, om daar alle straatkinderen te ontmoeten die we deze keer trakteerden op een
pizza en een ijsje. Er moeten er beslist zijn geweest die buikpijn kregen vanwege hun niet te stuiten honger. Deze
straatkinderen kunnen om de beurt douchen en krijgen weer schone kleding die Saskia voor hen wast, waarna ze
met hulp van Angela alle tafels en stoelen, wanden, deuren en vloeren schoonmaakt met een desinfecteermiddel.
Deze jongeren komen niet in de overige ruimten, ze hebben ook een eigen ingang. Ook Saskia bakt wel eens pizza’s
voor hen en als een van hen jarig is wordt er een taart gebakken. Dankzij 4 Nijmeegse katholieke kerken is er een
vastenactie gehouden voor de straatkinderen, Saskia ontvangt geen staatssteun, ze moet het allemaal zien te redden
door sponsoring. Saskia en Angela, een fantastisch team met hulp van de vrijwilligster Lunita.
Verzorgingshuis in Solont
Op de laatste dag is er nog tijd over en besluiten
we naar het gehucht Solont te gaan waar een klein,
oud verzorgingstehuis staat waar we in het
verleden ook hulp boden. We kopen veel
levensmiddelen want er is nauwelijks geld voor de
verzorging van deze ouderen. Twee personen zijn
overleden, een is overgeplaatst vanwege een
ernstige ziekte en nu hebben ze 3 mensen met een
beperking in huis genomen omdat ze daar meer
geld voor krijgen van de staat dan voor ouderen.
Ondanks dat het zo hard nodig is om daar
alleenstaande oudere op te vangen. Twee van de
drie ex bewoners hadden een goed pensioen, nu
moeten ze zich zien te redden met minder geld. De
reden dat er nog wel kamers vrij zijn maar geen geld om meer mensen een onderdak te geven. Omdat het een
onaangekondigd bezoek was werd er heel enthousiast gereageerd. Deze vrouw zwaait ons na als we weer
vertrekken.
Studenten
Voor de volgende dag moeten we naar het noorden om 2 studenten
te ontmoeten die de paasvakantie niet thuis doorbrachten. Er
studeren er 6 in Iasi maar de overige 4 ontmoetten we al in Onesti. Ze
mochten zelf een restaurant uitzoeken en het blijkt dat de Roemenen
erg van pasta’s en pizza’s houden. In Onesti mochten ze zelf niets
uitzoeken want er is maar een restaurant waar het eten wel goed is al
zagen we dat er een restaurant was bijgekomen. Weer een Italiaan.

Kindertehuis
Het is voor ons onmogelijk om naar Roemenië te
gaan zonder het kindertehuis te bezoeken. Deze
32 kinderen en het personeel zijn ons allemaal
even lief. Ze wisten dat we geld zouden storten
om het terrein rondom het tehuis te vergroten
zodat de garage en de houtopslag nu ook op een
eigen terrein staan en er meer speelruimte is
voor de kinderen. De ex-eigenaren van het
terrein wilden geld zien voor het gebruik.
Terecht. Ter plekke is het door ons betaald.

Medisch Centrum
Het is niet gelukt, we hebben geen toestemming gekregen om een lift te
installeren in het medische centrum dat tot vorig jaar nog eigendom was
van onze stichting maar door een wisseling van de bestuurders is het, op
ons verzoek, in Roemeense handen gekomen en dat tot volle tevredenheid
van iedereen. Helaas is er in het verleden iets fout gegaan met de
autorisatie, niet door onze schuld, maar nu houden ze zich vast aan
regeltjes en denken niet aan de zwaar gehandicapte kinderen die nu geen
gebruik kunnen maken van de activiteiten die hen geboden wordt. Brieven
die we versturen worden niet beantwoord, we hebben gevraagd om een
ontmoeting met de kinderbescherming, helaas, geen antwoord, waarop we
hen duidelijk hebben gemaakt wat we van deze organisatie vinden. Voor de
manager is het een stressvolle periode. Voor ons ook, we denken met ons
allen aan de kinderen die iets moois wordt onthouden. We geven echter
niet op.
Sponsors
Wat zouden we zijn zonder sponsors? Wat kunnen we voor anderen betekenen als we u niet hadden? De wereld is
zo verhard maar wat is er ook nog veel goeds op deze aardbol. Dat merk je pas als je je in de wereld van vrijwilligers
begeeft. Zoveel mensen doen vrijwilligerswerk. Zoveel mensen die een hart hebben voor diegene die het met
minder of heel weinig moeten doen. Zoveel mensen om ons heen zetten zich in voor anderen. We zijn blij met uw
sponsoring, uw aandacht en uw medeleven. Speciale dank voor onze vrijwilligers waar we veel steun van
ondervinden en Jaap Bulk Administratiebureau, bedankt voor je hulp die steeds verder uitbreidt vanwege de
studenten. Geweldig wat je al jaren voor ons doet.
Sponsorlijst
Antonius Abtkerk Nijmegen, De Goede Herderkerk Nijmegen, Bethlehemkerk Nijmegen, Pastoraat huize
Rosa/Catharinahof Nijmegen, Diaconie Wijchen, Parochie de 12 apostelen Wijchen, Streekcollege Maas en Waal,
Diakenen Wijchen, DHD Drukkerij Groesbeek, Stichting Vraag en Aanbod Wijchen, Firma Bremdermeer Wijchen,
Hema Wijchen, J. Jacobs Begrafenis Onderneming Groesbeek, Senioren KBO Grave, Automeeg Wijchen,
Computerzaak Total IT Wijchen, Henk en Annemarie van Bergen Beuningen, Tom en Eline Pasma Grave, Mieke
Willems Molenhoek, Hr. en mevr. Nieuwenhuis Haalderen, Hr. J. Zevenbergen Ruinen, Peter en Wilma Claassen
Beuningen, Jo en Trees Hendriks Gassel, G. vd Lockant Gassel, Mientje Cornelissen Wijchen, Mevr. Athmer
Kloosterman De Bilt, Hr. en mevr, Romviel Beuningen, Theo Straten Nijmegen, Theo en Ria Hendriks Nederasselt,
fam. van Uuden Wijchen, Piet en Corry Lasker Wijchen, Gerard en Loes Hendriks Wijchen, Hr. en mevr. Zijlmans
Beuningen, W. vd Ruytenbeek Malden, Anny en Tonnie Schamp Neerlangel, Mevr. G. v. Lockant Gassel, Th. vd Pluijm
Nijmegen, Berry Tijsse Klasen en Cees Bettink Nijmegen, Herman en Gerrie Wanders Nijmegen, J.P. Hendriks
Nijmegen, Mevr. M. Tychon Wijchen, Hr. en mevr. Brukx Ravenstein, Wil en Stini Hendriks Wijchen, Jan en Ria Jansen
Wijchen, Kitty v. Kampen Den Haag, Mevr. Piels Nijmegen, Theo en Marlie de la Ruelle Tjuchem, Henny Bekker
Wijchen, Hr. G. Noorland Wijchen, Eef en Toos de Beijer Leuth, Thea Hofs Wijchen, Hr. en mevr. Dekkers Nijmegen,
Koos en Astrid Joosen Beuningen, Theo en Marja
Mulders Groesbeek, Ridi Ooms Werkenrode, Hr.
en mevr. Sas Wijchen, J. vd Zande Wijchen.
Voor de donaties van alle anonieme stichtingen
en particulieren zeggen wij u heel hartelijk
dank. Wij zijn een ANBI stichting dus alle
donaties zijn aftrekbaar bij uw
belastingaangifte. Wij zien er in Roemenië op
toe dat alles goed wordt besteed en
onderhouden. Alleen onze controles zorgen er al
voor dat ze goed met de goederen omgaan.
Betalingen geschieden trapsgewijs. Na controle
wordt pas het volgende deel betaald.

