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We waren van plan om in maart naar
Roemenië te gaan waarbij we alle 19
studenten zouden bezoeken. De
vliegreis was geboekt, een auto
gehuurd maar vanwege het
coronavirus ging het niet door. Op
een klein bedrag na werden alle
gemaakte kosten vergoed.
De gezondheid staat voorop. Ook
zonder beperkende maatregelen in
Roemenië die veel strenger zijn dan
in ons land, zouden we de vlucht
hebben geannuleerd.
Al onze plannen hebben we moeten
uitstellen maar gelukkig kunnen we ook opdrachten geven die zonder ons bijzijn uitgevoerd kunnen worden dankzij
goede Roemeense medewerkers. Bij Saskia zijn zonnepanelen geplaatst en ouderen hebben medicijnen en
kachelhout ontvangen. Zie elders in deze nieuwsbrief.
We hebben al meerdere keren kleding ontvangen van sportclub Woezik. Voor deze partijen maakten we een
uitzondering om ze naar Roemenië te laten brengen ondanks dat wij geen goederen verzamelen. U ziet het
enthousiasme van de jeugd.
Let op: ons emailadres en telefoonnummers zijn gewijzigd.
We wensen jullie allen een goede gezondheid toe.

In het verleden maakten
we kennis met een
aantal katholieke zusters
in Slanic Moldova waar
we computers naar een
school brachten. We
hebben zelf kunnen
constateren hoe
kinderen uit
probleemgezinnen er na
schooltijd werden
opgevangen, een
maaltijd kregen en
geholpen werden met
het maken van
huiswerk. Er was ook
speelgelegenheid en na
afloop vertrokken de
kinderen weer naar huis.
Deze zusters ontfermen
zich ook over de
ouderen die achteraf
wonen, soms kinderen
in het buitenland
hebben en de ouders
niet ondersteunen,
gelukkig is dat niet altijd
het geval, maar ze
vertelden over de
afweging die de ouderen
vaak moeten maken:
kunnen ze medicijnen
kopen of kachelhout?
Het is een moeilijke
keuze. Wij beloofden te
helpen en samen met
door de zusters bijeen
gebrachte vrijwilligers werd het door ons betaalde hout, gezaagd met de door ons aangeschafte motorkettingzaag
veelal met kar en paard naar de ouderen gebracht. Ze ontvingen ook medicijnen. Deze ouderen hebben nog geen
elektriciteit. We hebben mooie videofilms ontvangen van de werkzaamheden.

Het door onze stichting gebouwde Sociale Centrum OAZA in Onesti, gedoneerd aan Saskia’s stichting, wordt steeds
verder uitgebreid. Saskia en haar vaste medewerkster Angela hebben elk hun eigen werkzaamheden. Helaas is het
centrum nu gesloten vanwege het coronavirus en we hopen dat het niet te lang gaat duren want ze zijn dagelijks
voor zoveel minderbedeelden in touw, die moeten het nu redden zonder hun hulp.
Omdat Saskia geen bijdrage ontvangt van de gemeente of de Staat, die hen overigens wel altijd weten te vinden als
ze met een probleemgeval zitten, hebben wij besloten om zonnepanelen bij het gebouw te plaatsen om de
maandelijkse kosten voor haar te drukken. Vanwege de ligging van het dak, dat niet voldoende zongericht is, werden
de panelen op het terrein geplaatst. Het is een groot terrein waarop wij samen in september met onze vrijwilligers
Herman, Tom, Eline en Gerrie een uitleencentrum hebben geplaatst voor medische goederen.
Dit was een schot in de roos en er wordt veel gebruik van gemaakt.
Momenteel is er weer een uitbreiding op komst. Saskia verruilt haar kantoor voor een kleinere ruimte en in haar
kantoor komen toestellen te staan voor revalidatie van patiënten en een fysiotherapeute die jaren geleden door
Saskia werd geholpen komt er gratis de patiënten begeleiden. Deze materialen worden aangeschaft dankzij de
vastenactie van de RK Antonius Abt kerk in Nijmegen, RK kerk de Goede Herder Nijmegen en Huize
Rosa/Catarinahof, eveneens te Nijmegen.
Uw bijdrage blijft welkom zodat we niet alleen dit doel maar ook onze vele andere doelen kunnen blijven steunen.
We hopen later in de zomer nog naar Roemenië te kunnen vliegen, al is dat nog twijfelachtig, maar we hebben weer
een fantastisch aanbod ontvangen van de stichting Farmazan om ons studentenbestand uit te breiden en het is niet
makkelijk om dat vanuit Nederland te regelen omdat ze zorgvuldig gekozen moeten worden zodat we er zeker van
zijn dat de studenten uit armlastige gezinnen komen waarvan de ouders/verzorgers de kosten niet kunnen
opbrengen. Daarvoor hebben we de medewerking nodig van Roemeense vrienden, vooral van Saskia die contacten
heeft met de docenten van het middelbaar onderwijs en de sociale dienst.
Momenteel betalen we de kamerhuur en het levensonderhoud van 19 studenten. 3 van hen studeren deze zomer af
waarvan er een doorgaat voor de master.
Er zijn heel intelligente studenten bij met cijfers waarvan je alleen maar kunt dromen en bedenk eens dat zij zonder
onze bijdragen deze kans om te studeren nooit hadden gekregen. Ze hebben ervoor getekend dat ze in Roemenië
blijven maar dat kunnen wij nooit garanderen maar we horen ook vaak van hen dat ze het zo fijn vinden dat ze op
deze manier Roemenië kunnen helpen met het opbouwen van het land.
Momenteel zijn alle scholen en het hoger onderwijs gesloten en ze weten nog niet hoe het met de examens gaat
verlopen. De inschrijving voor de universiteiten is daar veel later dan in ons land. Dit wordt afwachten.
Volgend jaar zijn er veel meer studenten die afstuderen en er zijn er ook meer die voor de master door willen gaan.
Wij zijn trots op deze jongeren die een bepaald doel voor ogen hebben en er alles aan doen om dat doel te bereiken.
En we zijn er trots op dat de Stichting Farmazan onze stichting heeft uitgekozen om deze gemotiveerde jongeren te
begeleiden. De afspraak was dat we hen 2x per jaar zouden bezoeken, controlebezoekjes, maar eenmaal is
voldoende want er zijn geen onregelmatigheden en ze geven altijd hun aankopen en cijferlijsten door. Ook hebben
we veelvuldig contact via Apps’. Bedankt stichting Fermazan en studenten voor het vertrouwen in ons.
Jullie zorgen ervoor dat wij ook gemotiveerd blijven en geloven in jullie toekomst. De laatste 6 studenten komen
allen uit kleine dorpen.
Er is al veel veranderd en verbeterd in Roemenië. We werken nu al 27 jaar in het land dat niet bepaald heeft
stilgestaan. Hobbelden we in het verleden nog over de zeer slechte wegen, dat is verleden tijd. Onze uitdrukking in
die tijd was dat de kuilen en gaten in de wegen met een klein beetje asfalt aan elkaar verbonden waren.
Dankzij de EU is daar verandering in gekomen al zijn dat natuurlijk alleen de hoofdwegen.
Als je van de grote wegen afwijkt leer je vaak het Roemenië kennen dat minder ontwikkeld is want de Roemenen die
in het buitenland werken en met hun verdiende geld een huis bouwen in hun thuisland, doen dat bijna allemaal
langs de grote wegen omdat die geasfalteerd zijn wat in de dorpjes niet het geval is.
Zo op het oog lijkt Roemenië niet op het land zoals wij dat aantroffen maar we laten ons niet verblinden door de
grote nieuwe huizen die gebouwd worden. Daar hebben deze Roemenen in het buitenland hard voor gewerkt en we
begrijpen dat volledig maar dat neemt niet weg dat de voorzieningen hopeloos achterblijven.
De hiërarchie tussen de leiders en de bevolking is groot. Als de overheid beslissingen neemt die de burgers niet
aanstaan wordt daar over gemopperd maar ze gaan ervan uit dat protesteren niet helpt. In onze ogen reageren ze
erg gelaten en daarvoor zijn de studenten juist zo hard nodig, om kracht bij te zetten. Langzaamaan zien we de
veranderingen maar er is nog een lange weg te gaan.

Om onze woorden kracht bij te zetten ziet u de foto hiernaast.
Deze vrouw woont in een dorp en haar been moest geamputeerd
worden. We schrokken toen we deze foto onder ogen kregen en
beseften weer opnieuw hoe weinig respectvol dit is gebeurd in
het ziekenhuis dat we kennen en waar we al meer klachten over
ontvingen. Wij hebben via Atlassib incontinentiemateriaal naar
haar gestuurd. . Vanwege privacy redenen is slechts een deel van
de foto geplaatst.
We nemen aan dat er heel goede ziekenhuizen zijn, vooral in de
grotere steden. Het ziekenhuis in Voinesti, waar we vorig jaar een
mooie badkamer hebben laten maken is daar een voorbeeld van.
De salarissen zijn vorig jaar verhoogd, pensioenen ook. Vooral van
degene die voor de Staat hebben gewerkt. Hun pensioen is
voldoende naar Roemeense begrippen maar als je lang werkeloos
bent geweest, als je dagloner was, als je verdienende partner is
overleden, dan leidt je een zeer armlastig bestaan
Dit is slechts een geval, zo zijn er zovelen. We dragen alleen een
steentje bij, dankzij giften waarvoor we iedereen hartelijk danken.
De hieronder vermeldde sponsors van het afgelopen jaar heel
hartelijk dank.
Wij willen ook alle anonieme sponsors bedanken.
Stichting Fermazan, Stichting Milon, Family Capital Management Vught, Stichting Vraag en Aanbod Wijchen, RK
Parochie de 12 Apostelen Wijchen, Diaconie van de gemeente Wijchen, College van Diakenen Prot.
Streekgemeenten, RK Antonius Abt kerk Nijmegen, RK Katholieke kerk de Goede Herder Nijmegen, Huize
Rosa/Catarinahof Nijmegen, Relinde Mode Wijchen, Jacobs Begrafenisonderneming Goesbeek, Hema Wijchen, Mijn
Huis Makelaardij Haamstede, Jaap Bulk Administratiebureau Wijchen, DHD Drukkerij Groesbeek, Total It
Computershop Wijchen, Senioren KBO Grave, NOD Velp, Peter en Wilma Claassen Beuningen, Wil en Jo Brukx
Ravenstein, Mientje Cornelissen Wijchen, Wil en Stini Hendriks Wijchen, Jo en Trees Hendriks Gassel, Theo en Ria
Hendriks Nederasselt, Anny en Tonnie Schamp Neerlangel, Fred en Jeanet de Groot Hilversum, Kitty van Kampen
Den Haag, Piet en Corry Lasker Wijchen, Jacques en Nolly Jansen Geldermalsen, Herman en Gerrie Wanders
Nijmegen, Tom en Eline Pasma Grave, R.J. Nieuwenhuis Haalderen, Koos en Astrid Joosen Beuningen, Wil en Carla
Otto Wijchen, J. Hendriks Nijmegen, P. Canta Nijmegen.
Zonder schriftelijke toestemming mogen wij geen herkenbare namen bekendmaken vandaar dat de volgende
donaties zonder plaatsnaam worden vermeld. Stuurt u ons een email met alleen de toestemming dan brengen we
daar verandering in. Mevr. Athmer, Dhr. en mevr. de Hondt, M. Tychon, B. Bettink, C. Tijsse Klasen, A. de Heus, M.
Tychon, Th. De la Ruelle, H. Bekker, H. van Bergen, P. Dekkers, M. Poos, A. de Heus, G. vd Lockant, F. Wooning, M. de
Moor, G. Hendriks, C. Sas, Ridi Ooms, Fam. Romviel, H. Zijlmans, J. Hendriks, M. Hofs, A. Straten, P. Dekkers, H.
Bekker, Theo en Marja Mulders, J. Zevenbergen, W.
vd Ruitenbeek, J. Piels Nijmegen E. de Beijer, P.
Cornelissen, Ria Jansen.
Vanwege het Corona virus is het ook tijdelijk niet
mogelijk dat Angela seksuele voorlichting geeft aan
jongeren in het sociale centrum en op scholen. Die
voorlichting is geen overbodige luxe. Roemenen
spreken heel vrij over hun salarissen maar seksualiteit
is uit de boze. Dat blijkt wel uit het feit dat 2 meisjes
die een medische opleiding volgen ongewild zwanger
zijn geworden. Dan zetten wij vraagtekens bij de
opleiding en de thuissituatie. Onbegrijpelijk.
Overigens hebben de partners de
verantwoordelijkheid op zich genomen, dat is vaak
niet het geval.

