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Vraag en Aanbod
In de coronaperiode werden er bij Vraag en
Aanbod geen cheques aangeboden vanwege de
lage inkomsten in de coronaperiode maar
ontvingen enkele instanties toch nog een mooi
bedrag. Dit jaar ontvingen weer meerdere
instanties en stichtingen een geldbedrag, zelfs
zonder dat ze het aanvroegen. Onze stichting
hoorde weer bij de gelukkigen. Daar zijn we
heel blij mee en we weten nu al dat het aan
ouderen wordt besteed. Wij zijn erg begaan met
het lot van ouderen die een zwaar leven achter
de rug hebben en we proberen hun laatste jaren
zo gelukkig mogelijk te maken. In het door onze
stichting gebouwde zorgcentrum dat in 2003
onder grote belangstelling door de aartsbisschop
werd geopend omdat dit het eerste centrum in die vorm was in Roemenië komen we steeds weer terug om de
ouderen te bezoeken wat in de coronaperiode niet kon en telkens brengen we dan een grote plak Milka
chocolade mee voor de 114 inwoners. De vorige keer had een man als herinnering aan ons de lege doos
onder zijn kussen bewaard. De vrouw linksonder haakt kleedjes en breit sokken voor ons en een andere
vrouw zei dat ze geregeld naar buiten liep in de hoop dat wij er weer onverwacht zouden aankomen. In het
verleden vermaakten we hen middels spellen en knutselen maar vooral Bingo was populair want dan kon je
iets winnen. Het tehuis is later uitgebreid zodat er meer ouderen
konden worden opgenomen. Dat houdt in dat de maaltijden in
twee keer genuttigd moeten worden. De laatste klus die we voor
hen hebben gedaan was om de tweedehandse lift te vervangen
door een nieuwe lift te plaatsen.

STUDENTEN
We sluiten nu het 5de jaar af met hulp aan studenten en we zijn bijzonder trots op hen. Ze hebben geen
zesjescultuur, doen niet moeilijk over videolessen in coronatijd maar dat heeft niet alleen met hun
doorzettingsvermogen te maken, als ze lage cijfers halen wordt de beurs stopgezet. Er was zelfs een meisje
die een herexamen deed omdat ze een 7 had en dat vond ze te laag. We zijn enthousiast over deze jongeren
maar het heeft ook een kanttekening, als je graag wilt studeren, je bent ijverig maar je resultaten zijn niet
goed genoeg voor een beurs dan val je buiten de boot en dat is waarom we soms een uitzondering maken.
Soms zijn de thuisomstandigheden zo slecht, heb je goede cijfers maar niet voldoende voor een beurs, dan
wordt die door de stichting betaald. In deze 5 jaren is slechts één meisje op eigen verzoek afgehaakt omdat
ze vond dat ze voor de verkeerde studie had ingeschreven en 2x hebben wij een student geroyeerd. Beiden
omdat ze minder serieus waren dan we voorzien hadden. De meeste studenten gaan door om de master te
behalen.
Wij hebben nu alle studenten thuis of in hun studentenkamer bezocht en dat hield in dat we 1900 km
gereden hebben in deze periode. Het land is 8x groter dan Nederland dus de afstanden waren erg groot want
ze studeren in alle grote steden in het land. Dat is druk maar tevens een voordeel voor ons want als je een
student hebt bezocht en je moet de volgende dag naar een andere stad dan hebben wij de gelegenheid om die
steden te bezoeken. Zo hadden wij deze keer ook wat ontspanning. We hadden van tevoren het hele
programma gemaakt, alle bezoekjes maar ook alle hotels geboekt. Het was een enorme klus voordat we het
op een rijtje hadden. Voor ons vertrek kregen we het bericht van een student dat het niet uitkwam vanwege
een examen dus moesten we alles en iedereen weer verschuiven. Maar het is gelukt. Slechts een studente
had zich niet aan de afspraak gehouden, we hebben haar niet ontmoet. Ze wilde nog wel naar ons toekomen
maar ze was 4 uur rijden met de trein van ons vandaan en weer 4 uur terug want er rijden niet veel treinen in
Roemenië dus hebben we het bij een telefoongesprek gehouden.
Vanwege privacy tonen we alleen de foto’s van de studenten die in Nederland en België zijn geweest voor
een concert. Dat was in 2019, ze zijn alle 3 met de master bezig en over een jaar studeren ze af. George doet
de master musicologie,
Andreea is inmiddels
getrouwd en heeft een
zoontje, woont in een
andere stad maar
vervolgt de studie en
Iustin is tevens
dirigent. We hebben
een optreden van hem
bezocht in een kerk.
Wat een geluk voor
hen en voor ons om
hen te mogen begeleiden. .Deze studenten willen allemaal na hun studie in Roemenië blijven, slechts één
meisje twijfelt. Ze zijn ervan overtuigd dat ze een goede baan zullen krijgen en vooral voor ICT studenten
lacht de toekomst hen tegemoet. Een greep uit hun studies, conservatorium, leraar Engels/ Frans, radiologie,
apotheker, economie, informatica, pedagogie, journalistiek, psychologie, sociologie, chemie,
luchtvaarttechniek, geschiedenis, bouwkunde, autotechniek. Het meisje dat luchtvaarttechniek studeert wil
graag piloot worden en volgt al vlieglessen in Deva, in een klein vliegtuig maar dat is nog geen garantie dat
ze ook wordt aangenomen voor internationale vluchten maar gezien haar zeer hoge cijfers biedt dat wel een
kans. Het meisje dat voor chemisch ingenieur studeert kon daar heel boeiend over vertellen, ze maakt ook
3D voorwerpen. Ook hebben we een oudere studente die ondersteuning krijgt omdat ze researchwerk doet
voor patiënten die een beroerte hebben gehad. Sinds kort werkt ze 4 a 5 uur per week als vrijwilligster in een
ziekenhuis waar ze deze patiënten helpt om weer te kunnen functioneren want wat nazorg betreft staat het
land er heel slecht voor. Wij hebben altijd gezegd dat, als we iets gaan mankeren in Roemenië we meteen
terugkeren naar huis als dat mogelijk is. We zijn in teveel ziekenhuizen geweest om er vertrouwen in te
hebben al zijn we ervan overtuigd dat er ook goede ziekenhuizen zullen zijn maar waar?

Het verzorgingstehuis in de provincie Suceava:
In het voorjaar hebben we een aggregaat laten plaatsen omdat de
elektriciteit geregeld uitviel. In de laatste nieuwsbrief schreven we
over de plannen om een badkamer aan de achterkant van het
tehuis aan te bouwen met een tillift die via een rail boven het bad,
de aankleedtafel en de douche loopt. Ben heeft een tekening
gemaakt die is ingediend maar de officiële toestemming om te
beginnen hebben we momenteel nog niet. Ben had met breed
plakband aangegeven hoe de indeling kan worden zodat ze daar
een beter zicht op hebben. We hopen dat de toestemming niet te
lang op zich laat wachten. Ben komt altijd met goede ideeën en ze
hebben meer
vertrouwen in hem
dan in de plaatselijke
aannemer. De reden is
dat het in een arm
gebied ligt met slechts
één aannemer die ook
kan zorgen voor de
vergunningen. Emilian
was gelukkig ook ter
plekke. Hij begrijpt
alles en denkt mee
over onze plannen. Hij hielp ons ook in het
verleden. Hulp is er altijd en overal voor ons.

Samen met Saskia, links de foto, bezochten we
enige arme gezinnen om voedselpakketten en
schoolspullen af te geven. Als je van de
doorgaande wegen afgaat kom je nog zoveel
armoede tegen. Omdat het rond het orthodoxe
Pasen was hebben we veel Nederlandse
chocolade eitjes uitgedeeld. Een extra traktatie
voor kinderen en ouderen. We geven geen
bijzonderheden over deze gezinnen uit respect
voor hen. Het zijn lieve ouders maar door
omstandigheden hebben ze een moeilijk leven en
dat is erg voor hen maar vooral ook voor de kinderen. In het door onze stichting gebouwde sociale centrum dat aan
Saskia’s stichting is gedoneerd worden kinderen uit probleemgezinnen na schooltijd geholpen met bijlessen en
huiswerk. Er is ontspanning voor hen d.m.v. speelattributen, hun verjaardagen worden er gevierd, samen wordt er
geknutseld en in de coronaperiode konden ze de videolessen volgen in meerdere kamers in het gebouw. Ook tieners
worden gestimuleerd door Saskia en haar trouwe medewerkster Angela. Een geweldig team dat de kans kreeg om
zelfstandig verder te gaan nadat het gebouw in 2013 gereed was.

SPONSORLIJST SINDS ONZE LAATSTE NIEUWSBRIEF
Allereerst dank aan alle anonieme sponsors. Zij zijn een heel belangrijke schakel voor de Roemenen die wij
bijstaan. Dank voor Jaap Bulk die al zoveel jaren gratis onze boekhouding nakijkt en eventueel corrigeert. Geweldig
wat hij voor de stichting overheeft. Ook ontvingen wij een legaat van een zeer betrokken sponsor. Veel dank aan
Stichting Farmezan die ervoor zorgt dat 24 jongeren kunnen studeren. Overige sponsors: J. Jacobs
begrafenisondernemer Groesbeek, Ger. Gemeente Boskoop, Diaconie Prot. Gemeente Wijchen, Parochie 12
Apostelen Wijchen, Diaconie Prot. Rivierengebied, Stichting Vraag en Aanbod Wijchen, Hema Wijchen, Lopital
Nederland B.V. Oisterwijk, Drukkerij DHD Groesbeek, Mijn Huis Makelaardij Heemstede, Total It computershop
Wijchen, J. Zevenbergen Ruinen, Fam. A. Schamp Neerlangel, W. v.d. Ruijtenbeek Malden, R. Nieuwenhuis Bemmel,
H. v.d. Pluijm Nijmegen, B. Tijsse Klasen Nijmegen, C. Bettink Nijmegen, H. Zijlmans Beuningen, J. de Kleijn Straten
Nijmegen, Fam. Brux Kersten Ravenstein, J. van der Straten Wanroy, H. Wanders Nijmegen, P. Claassen Beuningen,
G. Hendriks Wijchen, G. v d Lockant Willems Gassel, M.A.C. Engelen, Th. Hendriks Kersten Nederasselt, J. Hendriks
Kersten Gassel, J. Joosen Beuningen, P. Lasker Wijchen, W. Cornelissen Wijchen, R. Ooms, K. van Kampen Den Haag,
J. de Groot Hilversum, J. Romviel Beuningen, A. Lazeroms Beuningen, A. Piels Nijmegen, M. Dekkers Kleinen
Nijmegen, E. de Beijer Leuth, J. v d Zanden Wijchen, T. Mulders Groesbeek, W. v d Pelt Wijchen, M. v d Aa Hopman,
Fam. Schoonbeek, Fam. Mertens.

Degene die ons al jaren volgen
kennen het verhaal van Maria
die met medewerking van een
tante via ons in 1997 naar een
internaat kon vanwege huiselijke
omstandigheden. We zijn haar
nooit uit het oog verloren en we
hebben samen een heel goed
contact gehouden. Maria heeft
een zoon, een intelligente en
leuke jongen die zich altijd
verheugt op ons bezoek. Hij
speelt piano en zingt erbij en dat wilde hij ons laten zien en horen. Hij is de trots van zijn moeder, terecht,
wij zijn heel blij dat haar leven zo’n goede wending heeft gekregen. Daarnaast een foto van een herder. Hij
hoedt zoals zovelen de schapen van meerdere eigenaren en slaapt in een hut op het land zodat ze bij de
schapen kunnen blijven in de lente- en zomerperiode. Wij gaven hem goede regenkleding en
levensmiddelen. Via een extra kerstdonatie konden wij veel ouderen helpen met levensmiddelen maar omdat
wij niet in Roemenië verbleven nam Saskia die taak op zich. 40
gezinnen en ouderen ontvingen een levensmiddelenpakket.
Wij hebben al vele personen
en instellingen kunnen
helpen dankzij uw bijdragen
en het vertrouwen dat u in
ons stelt. Volgend jaar
wordt het 30ste jaar dat wij
in en voor Roemenië
werkzaam zijn. Gelukkig
zijn we gezond, dankzij u
kunnen we doorgaan zo lang
het kan en het nodig is maar
voor een eventuele
opvolging is alles geregeld.

Omdat wij een ANBI stichting zijn kunt u het bedrag aftrekken van uw belasting.
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