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Geachte sponsor,
Onze vorige nieuwsbrief is alweer enkele maanden
geleden verschenen. Hoog tijd om u opnieuw te
informeren over de situatie in Roemenië. Zoals ieder
jaar was opnieuw de winterperiode een moeilijke tijd
voor onze sponsorgezinnen. In deze nieuwsbrief kunt
u lezen hoe wij hebben geprobeerd de nood
enigszins te ledigen. Ook informeren we u over de
nood in de Roemeense gezondheidszorg. Dat er ook
lichtpuntjes zijn, kunt u lezen in het verhaal van twee
sponsorfamilies in ons programma. Hun jarenlang
gekoesterde wens mocht recent in vervulling gaan,
mede dankzij de genereuze hulp vanuit Nederland.
We kijken ook vooruit naar het voorjaar en de
komende zomer, waarin FSR ook weer diverse
activiteiten in Roemenië hoopt op te starten. We
wensen u veel leesplezier!
Als u wilt reageren dan kan dat via ons e-mailadres:
info@fsrom.nl of telefonisch bij een van de
bestuursleden (zie onder).
De harde werkelijkheid van de winter…
Voor veel Nederlanders betekent de winter huiselijke
gezelligheid, een mogelijke Elfstedentocht, enz. Ook
u heeft er wellicht van genoten. Ach, en al is het
buiten koud, binnen zetten we de kachel een graadje
hoger of stoken we de openhaard nog eens extra
op… Op 2 uur vliegen hiervandaan gaat het bij veel
Roemeense gezinnen er heel anders aan toe. De
winter was dit jaar minder streng als vorig jaar, maar
toch is het koud geweest, en vriest het vaak streng.
Bovendien zijn de meeste huizen niet zo goed
geïsoleerd als in Nederland. Helemaal niet als je huis
eigenlijk niet veel meer is dan een plaggenhutje. Dat
is de winterperiode vaak een periode van overleven in
plaats van genieten. Juist in deze economisch lastige
tijd geen gemakkelijke opgave. De kosten voor
stookhout zijn hoog en daardoor haast niet te betalen.
Zonder hulp zitten hele gezinnen in de kou.
Voedselprijzen stijgen voortdurend, terwijl de lonen
achterblijven. De werkloosheid loopt op. Kortom, vaak
geen rooskleurige en soms zelfs levensbedreigende
situaties! U kunt zich voorstellen dat onder deze
omstandigheden ook onze sponsorfamilies dankbaar
zijn voor elke vorm van hulp om hen door deze
winterperiode heen te helpen. Zo konden we ook in
de afgelopen maanden weer veel gezinnen voorzien
van stookhout. Een aantal gezinnen dat niet de
beschikking had over een goedwerkende kachel,
hebben we blij kunnen maken met een nieuw
exemplaar gebouwd door een zeer vaardige man uit
een van onze sponsorgezinnen. Zo snijdt het mes
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aan twee kanten! Gezinnen ontvangen een kachel en
deze man heeft enig inkomen doordat wij de kachels
bij hem bestellen. Een typisch voorbeeld van ons
motto: Hulp op Maat!

Dankbaar wordt de nieuwe kachel in ontvangst genomen…

Op het gebied van voedselvoorziening hebben we
mede dankzij een aantal giften extra hulp kunnen
bieden. Zoals eerder genoemd zijn de strenge winters
in Roemenië vaak levensbedreigend, zeker voor
ouderen en mensen met een zwakke gezondheid.
Een bijkomend probleem is dat veel oogsten in 2012
mislukt zijn door de aanhoudende droogte gedurende
de zomerperiode. Hierdoor is er minder op voorraad
en zijn voedselprijzen gestegen. FSR heeft daarom
besloten om gedurende de wintermaanden de
sponsorgezinnen extra te helpen door er in ieder
geval voor te zorgen dat -ondanks de hogere kosten de kwaliteit van het maandelijks voedselpakket op
peil blijft.
Mede dankzij uw hulp, hebben we ook deze winter
weer geld beschikbaar gesteld voor de aanschaf van
goede winterschoenen voor de kinderen uit onze
sponsorgezinnen. Daarmee kunnen de kinderen weer
met droge en warme voeten naar school!
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Een droom die werkelijkheid wordt…
Het is onvermijdelijk dat we als hulpverleners
regelmatig te maken krijgen met schijnbaar
uitzichtloze situaties. Toch worden we vaak ook weer
verrast door de onverwachte mogelijkheden die op
ons pad komen…
Al vele jaren ondersteunen we via ons programma de
families O. en S. in Corbesti. Zoals vaker het geval is
bij zigeunerfamilies, betreft het twee grote gezinnen.
Beide families woonden jarenlang in twee armzalige
hutjes aan de buitenrand van het dorp. De familie O.
had echter niet alleen te maken met slechte
huisvesting (zie foto), maar ook met de zeer ernstige
gezondheidsproblemen van de heer O. Door zijn
nierziekte moet hij iedere week een paar keer met de
ambulance naar het ziekenhuis voor een dialyse. De
ambulance kan echter niet bij het huis komen omdat
de familie erg afgelegen woont. Dit betekent dat de
heer O. zowel op de heen- als de terugweg een paar
kilometer moet lopen en dat is zeker geen
gemakkelijk opgave na een nierdialyse. Twee jaar
geleden is met hulp van giften uit Nederland een
nieuw huis voor de familie O. gebouwd.

Stijging medische kosten…
Veel van onze sponsorgezinnen hebben te maken
met ziekte. Vaak is dat ook de reden waarom we een
gezin helpen. Door ziekte van een of beide ouders
zijn er geen of minder inkomsten. De kosten nemen
echter wel toe, doordat voor medische zorg betaald
moet worden. Door corruptie in de medische zorg
kunnen deze kosten vaak hoog oplopen. Het FSR
probeert te helpen door medicijnen aan te schaffen of
te bemiddelen in medische zorg. De afgelopen
maanden zijn de uitgaven voor medische hulp sterk
toegenomen. Dit heeft mede te maken met de
winterperiode waarin mensen eerder ziek worden.
Maar ook het aantal hulpvragen is gestegen. Vaak
kunnen we met een relatief kleine financiële bijdrage
een groot verschil maken. Voor slechts een paar
tientjes kunnen we levensbedreigende situaties
verbeteren of ernstige pijnklachten verzachten. Helpt
u mee de medische hulp mogelijk te maken? Uw
financiële bijdrage is van harte welkom.
Vooruit kijken naar het voorjaar en de zomer …
De afgelopen maand hebben we weer een grote
hoeveelheid groentezaden naar Roemenië kunnen
transporteren. Dankzij deze bijdrage kunnen vele
gezinnen deels gaan voorzien in de eigen
voedselvoorziening. Uiteraard is het resultaat ook
afhankelijk van de weersomstandigheden. We hopen
en bidden dat de oogsten dit jaar gezegend mogen
worden.
Ook zijn we inmiddels aan het nadenken over de
komende kampen voor studenten en kinderen in
Boga. Als u voor dit jaar weer vakantieplannen maakt
denkt u dan ook aan de kinderen uit de
sponsorgezinnen. Ook zij kijken nu al weer uit naar
een heerlijke week in de natuur. U weet vast wel hoe
u ons kunt helpen….!

Fam. O

Fam. S

Dit verbeterde wel de woonsituatie, maar door de
steeds verslechterende gezondheidssituatie was het
noodzakelijk dat de familie O. naast een weg zou
gaan wonen, zodat de ambulance bij het huis kan
komen. Mede dankzij de bemiddeling van Nelu (de
man van Ani) en giften uit Nederland, heeft deze
familie nu recentelijk intrek kunnen nemen in een
ander huis. Hierdoor is niet alleen hun woonsituatie
verbeterd, maar kan de heer O. ook thuis worden
opgehaald door de ambulance. Op twee fronten dus
een sterke verbetering van hun situatie. En daar is
het niet bij gebleven, want dankzij de verhuizing van
de familie O kan de familie S. nu hun intrek nemen in
het voormalige huis van de familie O. Dus ook voor
hen is er sprake van een sterke verbetering van hun
woonsituatie. Zo is voor beide families (en daarmee
ook voor ons) een droom werkelijkheid geworden! We
zijn met beide families heel dankbaar dat dit mogelijk
is gemaakt.

Tot slot
De afgelopen periode hebben ook onze medewerkers
in Roemenië het niet altijd gemakkelijk gehad. Grig
zijn schoonvader is afgelopen week overleden. En
ook de vrouw van Grig heeft al langere tijd problemen
met haar gezondheid. Ani moest in januari
geopereerd worden. Haar herstel zal nog enige tijd in
beslag nemen, maar dankzij de hulp van Nelu haar
man en andere medewerkers van Alpha en Omega
kan het werk van FSR onder de gezinnen en
studenten gewoon doorgang vinden.
Wilt u Ani en Grig en hun gezinnen gedenken in uw
gebeden? Wilt u ook met uw gebed ons werk blijven
ondersteunen? Zonder Zijn hulp kunnen wij dit werk
niet doen.
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