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Geachte sponsor,
Vlak voor de zomerperiode willen we u weer
informeren over de activiteiten van het FSR. In deze
nieuwsbrief kijken we terug op een aantal
gebeurtenissen in de afgelopen maanden. U zult
lezen dat er weer veel is gebeurd om dankbaar voor
te zijn. Ook kijken we vooruit naar de komende
maanden, want juist in de zomerperiode hebben onze
Roemeense medewerkers het erg druk met het
organiseren en coördineren van de Bogakampen voor
de kinderen uit de sponsorgezinnen. Wensen u veel
leesplezier en als u wilt reageren dan kan dat via ons
e-mailadres: info@fsrom.nl of telefonisch bij een van
de stuurgroepleden (zie onder).

Weekend voor sponsormoeders groot succes…
Half mei heeft het FSR voor de tweede keer in haar
bestaan een weekend voor de moeders uit de
sponsorgezinnen georganiseerd. Ook dit weekend
brachten de vrouwen door in Boga, een kamp van de
Roemeense stichting Alpha & Omega in een prachtig
natuurgebied. Tijdens dit weekend hebben de
vrouwen alle gelegenheid om te bezinnen, te
ontspannen en om mooie maar soms ook minder
mooie dingen met elkaar te delen. Thema van dit jaar
was “De Heer is mijn herder”. Ani, onze Roemeense
medewerkster, had een vriendin uit Engeland
uitnodigd, die verdere invulling heeft gegeven aan dit
thema.

Uit het verslag dat wij van onze medewerkers hebben
ontvangen, konden we opmaken dat dit weekend ook
deze keer weer een groot succes was. De vrouwen,
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die vaak een zware taak hebben in hun gezinnen
waren volop in de gelegenheid om
bijvoorbeeld de problemen in hun gezinnen, de
opvoeding van hun kinderen en geloofszaken met
elkaar te delen en daarbij ook te bemoedigen. De
vele positieve reacties van de vrouwen na afloop van
het weekend geven aan dat dit initiatief erg door hen
wordt gewaardeerd. Dankbaar zijn we ook dat
sommige vrouwen meer wilden weten over het
christelijk geloof en de boodschap van het Evangelie.
Hierin zien we duidelijk Gods hand. Kortom een
project dat zeker voor herhaling vatbaar is.

Ondersteuningsreis Fred en Herro…
Eind april zijn onze Stuurgroepleden Fred Drenth en
Herro Vogel vertrokken voor een ondersteuningsreis
naar Roemenië. Tijdens deze 8-daagse reis hebben
ze weer uitgebreid overleg met onze lokale
medewerkers kunnen voeren over de situatie in de
gezinnen en onder de studenten. Een aantal
gezinnen en studenten zijn bezocht. Een belangrijk
gesprekspunt tijdens deze reis was de hulpverlening
in Gepis, een zigeunerkolonie in de buurt van
Lazareni. Verderop in deze nieuwsbrief zullen we u
daar nader over informeren. Met dankbaarheid
mogen we constateren dat het werk in Roemenië
goede voortgang vindt en dat onze medewerkers nog
steeds erg gemotiveerd zijn om de allerarmsten van
de Roemeense samenleving te helpen. De voortgang
van het werk laat zich uitdrukken in het groot aantal
jongeren die elk jaar weer hun (beroeps)opleiding
succesvol afronden. Daarnaast zien we ook dat
gesponsorde gezinnen op hun eigen benen kunnen
gaan staan waardoor we de hulp aldaar kunnen
afronden en over laten gaan op een ander arm gezin
die nog wel hard hulp nodig heeft..
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FSR besluit hulpverlening in Gepis af te bouwen…
Sinds een aantal jaren is het FSR actief met het
ondersteunen van gezinnen in Gepis. De
leefomstandigheden in dit zigeunerdorp en de
gewoonten van de zigeuners vragen om een zeer
intensieve vorm van hulpverlening. Jarenlang heeft
het FSR hiervoor gebruik kunnen maken van onze
Roemeense medewerkster Laura, die goede
contacten wist op te bouwen onder de zigeunerbevolking. Door allerlei omstandigheden is het de
afgelopen tijd voor Laura niet meer mogelijk geweest
om intensief onder de gezinnen in Gepis te werken.
Het ligt niet in de verwachting dat deze situatie de
komende tijd zal veranderen. We hebben hier met
Laura over gesproken en we zijn het met elkaar eens
dat hulp aan deze doelgroep alleen werkt als we de
gezinnen kennen door ze regelmatig te bezoeken en
weten wat er per gezin nodig is. Het is ook gebleken
dat we geen andere hulpverleners konden vinden die
op een geschikte manier het werk van Laura konden
overnemen. Daarom heeft de Stuurgroep recentelijk
helaas moeten besluiten om de komende maanden
de hulpverlening in Gepis af te bouwen. We willen wel
benadrukken dat we zeer dankbaar zijn voor de vele
jaren dat Laura het moeilijke werk onder de zigeuners
op een liefdevolle manier heeft kunnen doen.
Natuurlijk is een dergelijk besluit niet eenvoudig. Als
Stuurgroep
beseffen
we
dat
juist
deze
bevolkingsgroep hulp zo goed zou kunnen gebruiken.
We hebben dit besluit dan ook niet gemakkelijk
genomen, maar mede rekeninghoudend met onze
verantwoordelijkheid ten opzichte van onze sponsors,
zagen wij ons genoodzaakt om dit moeilijke besluit te
nemen. Mocht u meer willen weten over de
achtergronden van ons besluit dan kunt u contact
opnemen met een van onze stuurgroepleden.
Als gevolg van het besluit om met de hulpverlening in
Gepis te stoppen, kunnen we nu een start maken met
de hulpverlening in Virciorog, een dorp in de regio
Oradea. In dit gebied is FSR in staat aktief onder de
sponsorgezinnen te werken door ze regelmatig te
bezoeken. Tijdens onze ondersteuningsreis in
oktober 2007 hebben we reeds een aantal potentiële
sponsorgezinnen bezocht. In dit dorp leven een groot
aantal mensen onder de armoedegrens. Hulp van
buitenaf, voor eerste levensbehoeften en meer
structurele hulp is hier eveneens van harte welkom.
De Stuurgroep is ervan overtuigd dat haar
hulpverlening in dit dorp zeker op de juiste plaats
terechtkomt.

‘Help FSR verder op weg’ zeer succesvol!
Begin april 2008 hebben we als Stuurgroep een start
gemaakt met de aktie “Help het FSR verder op weg”,
de aktie om geld in te zamelen ter vervanging van de
huidige Citroen Berlingo. Deze actie is vanaf de start
zeer succesvol verlopen. In slechts twee maanden tijd
hebben we een bedrag van ruim Eur 13.000 mogen
ontvangen! Een resultaat waar we als Stuurgroep dan

ook enorm dankbaar voor zijn. Langs deze weg willen
wij dan ook alle gevers alvast hartelijk bedanken
voor uw vertrouwen en steun. Dankzij uw bijdragen
heeft de Stuurgroep recentelijk kunnen besluiten om
tot aanschaf van een nieuwe auto over te gaan. We
hopen u in de volgende nieuwsbrief een foto te laten
zien van Grig & Ani met de nieuwe auto!

Opnieuw kinderfeest in Boga…
Nog een paar weken en dan beginnen de inmiddels
bekende kinderkampweken weer in Boga. Onze
Roemeense medewerkers, zijn al druk bezig met de
voorbereidingen. Ook dit jaar zullen na het zich laat
aanzien
weer
drie
kampweken
worden
georganiseerd, waarbij in totaal ruim 120 kinderen te
gast zullen zijn. En reken maar dat de kinderen daar
naar uitkijken! Voor hen is het een unieke kans om er
even een paar dagen tussenuit te zijn. In onze
volgende nieuwsbrief zullen we u meer vertellen over
het verloop van de kampen dit jaar.

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. Als Stuurgroep zijn we
nog iedere dag dankbaar voor uw steun en financiële
bijdrage. We hopen dat we ook de komende jaren op
uw steun mogen blijven rekenen. Wilt u ook het werk
van FSR blijven gedenken in uw gebeden?
Voor een ieder die de komende tijd op vakantie gaat,
wensen wij u een fijne en ontspannende tijd toe.
Mocht u, om wat voor reden dan ook, thuis blijven
dan wensen wij ook u daar een goede tijd toe.

André Buijs, Fred Drenth, Arie Eveleens, Albert Koning,
Jan Swijnenburg, Jan Venema en Herro Vogel

Een voorproefje van de Boga kinderkampen!

