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Geachte sponsor,
In dit nummer:
In deze eerste nieuwsbrief van 2011 willen we u op
de hoogte brengen van de voortgang van ons
hulpverleningswerk in de afgelopen maanden. De
gevolgen van de economische crisis zijn in heel
Roemenië merkbaar. Hoe vooral de allerarmsten
hieronder lijden, kunt u in deze nieuwsbrief lezen.
Daar waar mogelijk proberen we ook deze winter
gezinnen en studenten extra te helpen. Over het hoe
en waarmee, leest u meer in deze nieuwsbrief. We
kijken ook alvast vooruit naar de activiteiten in het
komend voorjaar, waarin opnieuw diverse activiteiten
in het Bogakamp staan gepland. We wensen u veel
leesplezier! Reageren kan via ons e-mailadres:
info@fsrom.nl of telefonisch bij één van de
stuurgroepleden (zie onder).
Economische situatie in Roemenië…
In eerdere nieuwsbrieven hebben we u geïnformeerd
over de gevolgen van de wereldwijde economische
crisis voor Roemenië. In het dagelijks leven van de
Roemeense bevolking worden deze gevolgen steeds
meer zichtbaar. Een groot deel van de bevolking weet
niet hoe ze financieel gezien het hoofd boven water
kunnen houden. Enorme werkloosheid, verhoging van
belastingen,
stijgende
voedselprijzen
en
brandstofkosten, verlaging van de uitkeringen en
pensioenen… zo kunnen we nog wel even doorgaan.
Een lange lijst van harde ingrepen door de
Roemeense overheid in een poging het land te
redden van een economische ondergang. Een deel
van deze maatregelen is ingevoerd om tegemoet te
komen aan de eisen van het Internationaal Monetair
Fonds (IMF), die onder zeer strikte voorwaarden een
noodkrediet heeft verstrekt aan Roemenië. De
bevolking wordt echter hard getroffen door deze
maatregelen, met name het toch al arme deel van de
bevolking die leeft van een kleine uitkering of
Inzameling kleding, dekens en incontinentiemateriaal
De huidige economische crisis heeft voor de inwoners van
Roemenië grote gevolgen. Met name de allerarmsten worden
hierdoor hard getroffen. Op dit moment is er grote
behoefte aan kleding, dekens en incontinentiemateriaal. De
Stuurgroep FSR organiseert binnenkort weer een transport
naar Roemenië. Dus: gaat u binnenkort opruimen? Bent u van
plan kleding, dekens, etc. weg te doen? U kunt daar een
groot aantal Roemeense gezinnen heel blij mee maken!
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pensioen. In de maand november 2010 heeft de
Europese Unie tijdelijk noodhulp gegeven door in
verschillende steden kleine pakketten met eerste
levensbehoeften uit te delen. In sommige steden
verzamelden honderden mensen zich voor het
gemeentehuis van waaruit de hulp werd verdeeld.
Weduwen, gepensioneerden, werklozen, zieken en
anderen stonden vaak al een dag van tevoren in de rij
om hulp te ontvangen. Velen trotseerden de koude
nacht met temperaturen ver onder het vriespunt!
In Boekarest moesten drie oudere dames per

ambulance worden afgevoerd omdat ze in het
gedrang onder de voet waren gelopen. Ook in andere
steden werden politie en ambulances achter de hand
gehouden om daar waar nodig assistentie te
verlenen. Onvoorstelbaar dat zoiets gebeurd op nog
geen twee uur vliegen van Nederland! Een land dat
deel uitmaakt van de Europese Unie. Helaas is het
voor een groot deel van de Roemeense bevolking de
harde realiteit. En de vooruitzichten voor de komende
maanden/jaren lijken niet veel beter. Voor het FSR
reden om zich extra in te spannen door de arme
bevolking van Roemenië daar waar het kan extra te
helpen. Helpt u mee door ons hierin te (blijven)
ondersteunen…?
Onze
sponsorgezinnen
en
studenten zijn u er intens dankbaar voor!

Meer informatie? Bel dan met Arie Eveleens (tel. nr. 0297331453) of mail naar info@fsrom.nl
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Winterhulp in dankbaarheid ontvangen…
Ter voorbereiding op de strenge winter hebben onze
medewerkers in Roemenië ook deze keer weer een
inventarisatie gemaakt van gezinnen, die geen
mogelijkheden hebben hout te kopen om hun kachel
mee te stoken. Geen hout betekent niet alleen geen
warmte, maar ook geen mogelijkheid om te koken!
Gezien de huidige economische situatie waren er
veel sponsorgezinnen, die voor deze vorm van
hulpverlening in aanmerking kwamen. Mede dankzij
enkele mooie giften uit Nederland kon het FSR ook
deze winter weer veel families helpen.

kinderen spreken boekdelen! Geweldig dat ze dankzij
uw steun geen koude en natte voeten meer hebben
als het buiten stevig sneeuwt of vriest…...
Toerustingsweekend voor studenten …
In mei hopen Ani en Grig weer een weekend te
organiseren
voor
alle
studenten
uit
ons
sponsorprogramma. Een dergelijk toerustingsweekend voor studenten is al vaker georganiseerd en
versterkt de onderlinge band tussen de studenten.
Ook is het belangrijk voor Ani en Grig, omdat ze
tijdens dit weekend meer gelegenheid hebben om
met deze jongeren te praten. In deze voor hen
belangrijke levensfase hebben de jongeren dan ook
heel wat te bespreken… Naast onderwerpen als
school, vriendjes, hun toekomst denken deze
jongeren ook veel na over economische situatie in
Roemenië en de gevolgen daarvan voor hun familie.
Natuurlijk wordt er ook alweer nagedacht over de
kinderkampen in Boga. Voor de komende zomer
staan er drie kampweken gepland. Tijdens deze
weken komen ongeveer 40 kinderen per week naar
Boga om er in een hele andere omgeving eens even
tussenuit te zijn. We hopen ook dit jaar weer ruim 120
kinderen blij te maken …

Naast het helpen met hout heeft de heer Gal op ons
verzoek weer een aantal kachels gemaakt. Deze
kachels hebben we bij enkele sponsorfamilies kunnen
plaatsen. De heer Gal wordt door het FSR al enkele
jaren ondersteund. ’s Zomers werkt hij in de bouw,
maar ’s winters heeft hij vaak geen werk. Juist in deze
tijd heeft hij dan de gelegenheid om kachels te
bouwen, iets wat hij zeer vakkundig doet. Op deze
manier kan hij ook in de wintermaanden een klein
inkomen vergaren. Dankzij de kachels van de heer
Gal worden een aantal sponsorfamilies, die geen of
een zeer slecht functionerende kachel hebben, de
winter door geholpen. Het mes snijdt in dit geval dus
aan twee kanten….

Korte berichten uit Roemenië & Nederland…

Onze medewerker Grig en zijn vrouw Corina zijn
in december voor de eerste keer opa en oma
geworden van een prachtige kleindochter met de
mooie naam Faith (=geloof). Hun dankbaarheid
is groot, maar doordat hun dochter en
schoonzoon met kleine Faith in Engeland wonen,
is het tegelijkertijd voor hen ook zwaar om opa
en oma op afstand te zijn.

Onze medewerkster Dorina in Dumbraveni is al
geruime tijd ziek. Ondanks bezoeken aan
verschillende artsen is er nog geen duidelijkheid
over haar situatie. We hopen en bidden dat er
snel een oorzaak van haar ziek zijn gevonden
wordt en dat zij verder behandeld kan worden.

Onze penningmeester Jan Swijnenburg heeft na
ruim 8 jaar trouwe dienst begin dit jaar afscheid
genomen van de Stuurgroep FSR. We zijn Jan
en ook zijn vrouw Rina dankbaar voor al het
werk dat door hen is verzet. De taak van
penningmeester is tijdelijk overgenomen door
Fred Drenth totdat de Stuurgroep een nieuwe
penningmeester heeft benoemd.
Tenslotte…
Er is weer veel gebeurd in de afgelopen maanden.
We hopen dat u door het lezen van deze nieuwsbrief
weer een beetje ‘bijgepraat’ bent over de voortgang
van het hulpverleningswerk. Wilt u ook het werk van
FSR blijven gedenken in uw gebeden?

Naast hout en kachels hebben we in januari van dit
jaar vele kinderen uit ons sponsorprogramma kunnen
voorzien van een paar stevige en warme
winterschoenen. De dankbare gezichten van de
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