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Samen met Tom,
Eline, Herman en
Gerrie bouwden we
een opslagruimte
voor medische
goederen die door
de bewoners van
Onesti geleend
kunnen worden.

Dankzij stichting
Fermazan konden 3
studenten naar
België en
Nederland komen om
voor publiek hun
zangtalent te
laten horen.

De helft van hun
studie aan het
conservatorium
zit er pas op dus
we kunnen nog
heel wat
verwachten van
deze kanjers.

STUDENTEN
In juli ontmoetten we 6 nieuwe studenten die weer 4 jaren, afhankelijk van hun studie, financieel geholpen
worden omdat ze wel een beurs hebben ontvangen vanwege hun hoge cijfers maar de ouders of
verzorgers hebben niet de financiële middelen om een kamer voor hen te bekostigen plus de bijkomende
kosten voor levensonderhoud en lespakketten. Totaal hebben we nu 19 studenten onder onze hoede. Zij
allen studeren in Roemenië en het is ook de bedoeling dat ze in Roemenië blijven om mee te helpen hun
land op te bouwen. Via Saskia, iedereen weet nu toch wel wie Saskia is, werden de jongeren geselecteerd
op basis van cijfers en inkomen. Toen Saskia in Nederland was hadden we een ontmoeting waarbij we de
keuzes maakten en dat was soms heel moeilijk. Het gaat vaak over een-ouder-gezinnen, soms spreekt een
ernstige ziekte mee maar werkloosheid is misschien niet blijvend. En wat doe je als een aankomende
student gemiddeld een 9.2 heeft en geen beurs ontvangt omdat het toegestane aantal al gehaald is terwijl
die maar 1/10de punt hoger heeft gehaald. Elke studie laat maar een aantal studenten toe die een beurs
ontvangen vanwege hun behaalde resultaat maar dat zegt nog niets over motivatie.
We hebben 2x een student aangenomen die geen beurs ontvingen, zeer gemotiveerd waren en ook een
hoog gemiddeld eindcijfer behaalden. Een van hen ontving later toch een beurs omdat er een andere
student afviel en hij op de eerste plaats van de reserves stond. Voor een andere zeer gemotiveerde
studente heeft onze stichting H.A.R. de beurs betaald vanwege de slechte thuissituatie. In het tweede jaar
kan ze alsnog een beurs ontvangen via de universiteit als haar cijfers dat toelaten want er vallen er ook elk
jaar weer af. Zijn je resultaten slecht na dat eerste jaar dan kun je de beurs verspelen maar herexamens
zijn ook een mogelijkheid als de overige cijfers wel goed zijn..
We hebben vertrouwen in deze 6 nieuwe studenten. De overige 13 doen het ook heel goed, alleen 2 jaar
geleden stopte er een student die keurig het laatst betaalde geld terugstortte en ook de laptop teruggaf.
In juli hebben we de nieuwe studenten ontmoet, ze tekenden het contract en ontvingen de laptop.
Jaarlijks ontmoeten we hen allen een keer, we begonnen met 2x per jaar maar controle is niet vaker nodig,
ze geven keurig hun behaalde cijfers door zoals in het contract is beschreven, de rekeningen van
schooluitgaven worden gestuurd en alles onder vermelding van hun persoonlijke gegevens.
Voor ons is dit een heel mooie en belangrijke taak omdat we de wetenschap hebben dat ze een goede
toekomst tegemoet gaan en het komt ook het land ten goede.
Dank aan de stichting Fermazan die dit voor ons mogelijk maakt.
In september gingen we voor de 3de keer dit jaar naar Roemenië maar deze keer in het gezelschap van
onze vaste vrijwilligers Tom en Eline die al sinds 1999 meegaan als er werkzaamheden door ons verricht
moeten worden maar soms ook omdat ze er graag komen en in gezelschap van Herman en Gerrie die al
sinds 2007 van de partij zijn als het nodig is en ook voor hen geldt dat ze wel eens meegaan als er geen
werkzaamheden zijn. In dat geval zijn de onkosten ook voor hen zelf. Daarbij komt dat Herman ook lid is
van ons bestuur. Het is niet alleen gezellig voor ons allen, wij hebben ook altijd een luisterend oor voor alle
problemen die we in Roemenië ondervinden.
De problemen zijn er in de loop der jaren niet minder geworden. In onze beginjaren was nog alles mogelijk
zonder bepaalde toestemmingen, je kon helpen wie en waar je zelf wilde. Daar waren we altijd heel secuur
in en controleerden altijd alles. We ondervonden niet veel moeilijkheden maar sinds de grote brand in
Boerkarest is alles anders geworden en dat werd ook tijd. Tijdens die brand in een bar waar vele doden
vielen werd de burgemeester ontslagen omdat hij zich niet aan de richtlijnen had gehouden. Maar wie
deed dat wel?
De landelijke brandweer geeft geen vergunningen meer af als er niet strikt aan de voorwaarden is voldaan.
Natuurlijk zijn wij het daar helemaal mee eens en dat is dan ook de reden dat we nog niet kunnen
beginnen aan de verbouwing van de eetzaal in het verzorgingstehuis voor ouderen, die moet 2x zo groot
worden om er ook activiteiten te laten plaatsvinden maar omdat er in 2002 niet aan de voorwaarden is
voldaan ondervinden we nu problemen die overigens terecht zijn. Veiligheid is een eerste vereiste.

Omdat er geen toestemming was om in Onesti een stenen
gebouw te plaatsen voor de uitleen van medische
goederen bouwden we het van hout samen met Tom,
Eline, Herman en Gerrie en niet te vergeten Saskia die het
gaat runnen en zonder haar hulp was het ons niet gelukt.
Van tevoren moesten alle materialen worden besteld, het
was een zelfbouwpakket maar we vonden het te klein
zodat er allerlei materialen bijbesteld moesten worden. Er
werd vergeleken of alle benodigde materialen in Roemenië
leverbaar waren. Bijna alles is daar te koop maar in de Doe
Het Zelf Zaak was geen lood te koop, daarvoor moet je in
Nederland zijn zei hij tegen Saskia, niet wetende dat wij uit
Nederland komen. In het verleden werkte hij hier.
Er moest beton gestort zijn als wij arriveerden en Saskia
regelde alles, ook heeft ze kennis van allerlei materialen
dus was het voor Ben makkelijker om alles samen te
stellen al was dat dagenlang berekenen en vergelijken.
Maar dat is nu juist het leuke werk voor hem.
De vrouwen hadden ook een groot aandeel in de
werkzaamheden en als er voor hen even niets te doen was
werd het eten voorbereid omdat we zelf kookten en
konden we klusjes voor Saskia verrichten.
Een perfecte samenwerking en de klus was zelfs eerder
geklaard dan gepland was, dankzij het mooie weer was er
geen oponthoud.

Voor de 3de keer worden alle planken gelakt om verwering tegen te gaan. Saskia staat op het dak om de dakplaten te
leggen die Ben haar had aangeven en Herman en Tom isoleren de wanden, plafond en later de deuren. Ook worden
er 2 ramen geplaatst, elektriciteit aangesloten en een verwarmingselement geplaatst.

Dankzij sponsoring konden we dit gebouw plaatsen
en kunnen zieken en gehandicapten goederen lenen
tegen een gering bedrag dat ze weer terug ontvangen
bij inlevering van de goederen. Ondertussen werd er
ook een kast geplaatst en zorgden de dames voor het
sorteren van het lesmateriaal dat Saskia nodig heeft
voor allerlei activiteiten die ze samen met Angela
verricht. Ieder heeft hun eigen werkzaamheden,
Angela geeft seksuele voorlichting op scholen, staat
jongeren bij die met problemen kampen, leidt een
consultatiebureau voor baby’s en Saskia is een
manusje van alles met als hoofdzaak de opvang van
straatkinderen, hulp aan arme gezinnen en alles wat
op haar op haar pad komt en dat is heel, heel veel.
Samen vormen ze een geweldig team waarmee we
prettig samenwerken.
De laatste 4 dagen was er geen water meer in de hele
stad, een probleem met de leidingen terwijl het erg
warm was kon er niet gedoucht worden. Gelukkig had
Saskia bij de toiletten grote cans met water staan en
voor het koken en wassen gebruikten we flessen
water dus toen we klaar waren met de klus
vertrokken we naar een andere plaats en brachten daar de laatste 2 dagen door. Na een week was er weer
water, gelukkig voor de achterblijvers. Dit komt regelmatig voor maar meestal maar een halve of hele dag.

Wat hebben we hier naar
uitgekeken. Iustin,
George en Andreea, drie
2de jaars Roemeense
conservatoriumstudenten
waren uitgenodigd door
de stichting Fermazan om
hun gezang ter gehore te
brengen tijdens een
huiskamerconcert dat jaarlijks door deze sponsor georganiseerd
wordt in zijn grote kamer dus er waren heel veel genodigden
aanwezig. Ze hebben pas 2 jaar van de 4 jarige studie voltooid en
samen vooraf oefenen valt niet mee als je meer dan 600 km van
elkaar af woont. De Nederlandse pianiste ontmoette hen op de dag
van het concert voor het eerst. Des te meer waarderen we allen hun prestatie met slechts een morgen samen
oefenen. Onze taak was het om hun tickets te verzorgen, het hotel, vervoer en hun repertoire. Dat hebben we met
genoegen gedaan want deze 3 jongeren zijn het waard omdat ze gemotiveerd en getalenteerd zijn. Het optreden
verliep uitstekend en we hebben er allemaal van genoten. Wat fijn dat ze deze kans kregen die ze vol overtuiging
benutten. Een complimentje voor de gastheer en gastvrouw is dan ook zeker op zijn plaats. Dirigent Raymond Jansen
van het benefietconcert Carmina Burana voor de studenten in Eindhoven 2017, kwam naar hen luisteren. Na hun
optreden was de beurt aan het Brecht trio met een heel eigen, boeiend repertoire. Een geweldige dag die in onze
gedachten blijft.
De volgende dag, onderweg naar Nederland
zaten ze achter in de auto samen My Way te
oefenen voor het concert in Wijchen, dat
hadden ze nog niet eerder samen gezongen.

Wij grepen de kans aan om er een optreden in
Wijchen aan vast te knopen. Dat vergde nogal
wat omdat er geen persoonlijke begeleiding
voor hen was maar onze 2 zonen brachten
uitkomst door een mengpaneel en overige
attributen te huren en de muziek volledig op
de studenten af te stemmen. Iedereen genoot
van het welbekende repertoire, licht klassiek
en musicalsongs. Een staande ovatie was hun
beloning en terecht. Het was geweldig. Ze
werden afgewisseld door het koor Cantena en
dat bleek een gouden greep. Jammer dat we
zo snel weer moesten vertrekken zodat er
weinig tijd overbleef om de complimenten in
ontvangst te nemen maar we moesten na het
concert nog naar Charleroi rijden waar ze de volgende morgen al
om 7 uur op het vliegveld moesten zijn. Een prettige bijkomstigheid
was dat ze samen een team vormen, verschillende karakters maar
onderling is er een hechte vriendschap die ook van een lolletje
houden. Het was ronduit gezellig om hen bij ons te hebben en we
misten hen nadat ze vertrokken waren. Samen bezochten we ook
nog Maastricht, ’s Hertogenbosch en Amsterdam.
Tot in de lente, dan ontmoeten we elkaar weer in Roemenië.

Namens Iustin, George en Andreea willen
we iedereen bedanken die hun concerten
in België en Nederland bezochten,
mogelijk gemaakt door de Stichting
Fermazan en Stichting Hulp Aan
Roemenië. Zonder deze stichtingen
hadden ze deze opleiding niet kunnen
volgen en we zijn er zeker van dat ze
zullen slagen in het leven, hun gedachten
en handelen heeft altijd met muziek en
zang te maken.
De vrijwillige bijdrage tijdens het concert
in de Schakel overtrof onze
verwachtingen, heel hartelijk dank
daarvoor.

Tijdens onze Roemeniëreis bezochten we nogmaals de
gerenoveerde afdeling in het ziekenhuis in Onesti Het
wordt goed onderhouden. We ontvingen zelfs foto’s van
patiënten die gebruik maakten van het bad. Uiteraard
worden die foto’s niet gedeeld. Foto bonen: Kinderen
spelen buiten bij het sociale centrum Oaza en Angela,
foto links, helpt hier de kinderen met het maken van
huiswerk omdat hun ouders daar geen tijd voor hebben
om verschillende redenen.

Alle anonieme sponsors heel hartelijk dank,
geweldig dat zovelen ons blijven steunen. U weet dat wij
altijd alles en overal controleren. Bedankt Stichting
Fermazan, Stichting Milon, Family Capital Management
Vught, Jacobs Begrafenisonderneming Groesbeek, Hema
Wijchen, DHD Drukkerij Groesbeek, RK Antonius Abt kerk
Nijmegen, RK Parochie de 12 Apostelen Wijchen, College
van Diaken Prot. Streekgemeenten, Huize Rosa/Catarinahof Nijmegen; Diaconie v.d. Gem. Wijchen, RK kerk De
Goede Herder Nijmegen, Mijn Huis Makelaardij Heemstede, Stichting Vraag en Aanbod Wijchen, Total IT
Computershop Wijchen, Jaap Bulk Administratiebureau, Senioren KBO Grave, Peter en Wilma Claassen Beuningen,
R.J. Nieuwenhuis Haalderen, Wil en Jo Brukx Ravenstein, Piet en Corry Lasker Wijchen, Jo en Trees Hendriks Gassel,
Koos en Astrid Joosen Beuningen, Herman en Gerrie Wanders Nijmegen, Mientje Cornelissen Wijchen, Jacques en
Nolly Janssen Geldermalsen, Anny en Tonnie Schamp Neerlangel, Theo en Ria Hendriks Nederasselt, Kitty v. Kampen
Den Haag, Wil en Stini Hendriks Wijchen, Fred en Jeanet de Groot Hilversum, Ria Jansen Wijchen. In verband met
geen schriftelijke toestemming voor de privacywet de volgende donaties zonder woonplaats: A. de Heus, M. Tychon,
A. Athmer, A. Straten, M. de Moor, J. Zevenbergen, Th. Mulders, B. Bettink, C. Tijsse Klasen, P. Dekkers, W. vd
Ruijtenbeek, J. Piels, E. de Beijer, G. vd Lockant, J. Hendriks, G. Hendriks, M. Poos, H. van Bergen, M. Willems, C. Sas,
P. Cornelissen, H. Zijlmans, Ridi Ooms, Fam. Romviel, F. Wooning, Th. De la Ruelle, H. Bekker.

