NIEUWSBRIEF
Juni 2011
Geachte sponsor,
Hierbij ontvangt u onze tweede nieuwsbrief van 2011.
In deze nieuwsbrief kunt u een verslag lezen van de
ondersteuningsreis die Herro en Gert-Jan in mei
gemaakt hebben. Aan de hand van de ervaringen
tijdens deze reis willen we een oproep aan u doen.
We zijn verheugd om twee nieuwe stuurgroepleden
aan u te mogen voorstellen. We wensen u veel
leesplezier! Als u wilt reageren dan kan dat via ons emailadres: info@fsrom.nl of telefonisch bij een van de
stuurgroepleden (zie onder).

Ondersteuningsreis
In mei mochten Herro en ik (Gert-Jan) weer naar
Roemenië om sponsorgezinnen en studenten te
bezoeken. Tevens konden Ani en Grig hun
ervaringen met ons delen en mochten wij elkaar
bemoedigen. Het is indrukwekkend om mee te maken
hoe Ani en Grig hun werk daar doen in vaak moeilijke
omstandigheden. Wij hebben groot respect voor hen.
Vaak worden zij aangeklampt door mensen die hun
hulp inroepen omdat ze geen geld hebben voor de
eerste levensbehoeften. We gaan dan met deze
mensen mee om naar hun verhaal te luisteren en Ani
en Grig nemen dan ook hun (financiële) gegevens op.
We zeggen op dat moment niets toe, omdat we nu
eenmaal geen grote zak met geld bij ons hebben (dit
zou je wel eens wensen op zulke momenten). We
kunnen alleen toezeggen dat we hun situatie zullen
bespreken en dat we op zoek zullen gaan naar
nieuwe sponsors. Ook is de situatie bij bestaande
sponsorgezinnen soms dusdanig veranderd, dat extra
hulp nodig is.

Ani bespreekt met mevrouw Covaci de medicijnen van meneer
Covaci
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Zoals bij de familie Covaci uit Varciorog. De man is in
december 2010 door een herseninfarct aan één kant
verlamd geraakt. Voorheen een harde werker die met
zijn paard en wagen zijn gezin probeerde draaiende
te houden. Nu zit hij de hele dag op een stoel. De
medicijnen die hij vanwege de gevolgen nodig heeft
worden maar voor een klein deel vergoed. We
hebben daarom besloten om onze financiële hulp aan
dit gezin te verhogen.
Gelukkig zijn er ook positieve zaken te vermelden.
Steeds vaker zien we dat sponsorgezinnen met de
door FSR verstrekte zaden met succes groenten
verbouwen in hun tuin. Ook geven de ontmoetingen
met de studenten hoop voor de toekomst. Zij volgen
met veel enthousiasme hun opleiding en ronden die
meestal met goede resultaten af. De meeste
studenten die vorig jaar afgestudeerd zijn, hebben
een baan gevonden of zijn een vervolgstudie
begonnen aan de universiteit. Hier mogen we
dankbaar voor zijn. Eén ding is in ieder geval wel
duidelijk geworden tijdens onze reis: door de
economische malaise blijft uw gebed en hulp hard
nodig.

Voedselpakketten verkleind
Onze medewerkers in Roemenië hebben helaas de
omvang van de voedselpakketten moeten verkleinen.
Reden is dat de voedselprijzen in Roemenië het
afgelopen jaar flink zijn gestegen. Om een lening van
het IMF te krijgen moet de Roemeense overheid het
begrotingstekort jaarlijks flink terugdringen. Hiertoe
heeft zij onder andere de btw verhoogd van 19% naar
24% (dit hoge percentage is ook op voedsel van
toepassing). Daarnaast is de inflatie het afgelopen
jaar ruim 8% geweest. Dit is het hoogste percentage
binnen de EU. Tenslotte speelt nog mee dat de koers
van de Roemeense munteenheid, de Lei, ten
opzichte van de euro de laatste 6 maanden met 5%
gedaald is, waardoor er minder Lei beschikbaar zijn
per gesponsorde euro. In een voedselpakket waar
voorheen nog 4 kilo meel, rijst, pasta en suiker in
ging, gaat er nu nog maar 3 kilo in. Dit is natuurlijk
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een hachelijke situatie. Tot nu toe is het onze
medewerkers in Roemenië nog altijd gelukt voedsel
dusdanig goedkoop in te kopen dat de dozen met
voedsel nog gevuld konden worden. In de huidige
situatie is dit echter niet meer mogelijk!

Dan even iets over mijzelf. Ik ben 52 jaar, getrouwd
met Marianne, wij hebben twee geweldige dochters:
Anne van 17 en Lieke van 15. Wij zijn een crisispleeggezin en zorgen, als daar behoefte aan is, een
tijdje voor een pleegkind. Juist deze periode is dat
weer gestart en is er een baby in ons gezin geplaatst.
Ik ben registeraccountant en IT-auditor en werk sinds
een goed jaar als zelfstandige. Daarvoor was ik 20
jaar partner bij een accountantskantoor in het MKB.
Hopelijk mag ik een goede bijdrage leveren aan het
mooie werk van FSR en ik vertrouw erop dat God ons
in de nieuwe bestuurssamenstelling zal zegenen en
ons de goede wegen zal wijzen.”
Ook zijn we zeer blij met de komst van Jan Agterhof
die in de loop van het jaar de werkzaamheden van
Albert Koning gaat overnemen. Albert heeft te kennen
gegeven dat hij het, met het klimmen van de jaren,
rustiger aan wil gaan doen. Ook Jan stelt zich graag
aan u voor:

De kosten zijn dus in korte tijd zo’n 18% toegenomen.
Wij willen u daarom vragen of u een verhoging van
uw maandelijks sponsorbedrag in overweging wilt
nemen. Indien u hiertoe mocht besluiten, wilt u ons
hiervan op de hoogte brengen zodat we hier z.s.m.
rekening mee kunnen houden? U kunt dit doen via de
website: www.fsrom.nl – informatie – particulier, direct
via e-mail (info@fsrom.nl) of telefonisch: A. Buijs
(0297-342750) of G.J. Groeneveld (0348-419425). Bij
voorbaat dank voor uw postieve reaktie! Ondertussen
zullen wij ook naar andere mogelijkheden uitkijken om
de dozen weer vol te krijgen met etenswaren!

Even voorstellen van de nieuwe stuurgroepleden:
Evert Brouwer en Jan Agterhof
We zijn zeer verheugd dat de vacature voor
penningmeester is vervuld in de persoon van Evert
Brouwer. Hij stelt zich hierbij zelf even voor:
“Tijdens
de
introductie
gesprekken over het werk
van FSR ben ik erg onder
de indruk geraakt van alle
activiteiten en het enthousiasme
waarmee
alles
wordt uitgevoerd. Het feit
dat de aandacht juist
uitgaat
naar
de
allerarmsten van Roemenië spreekt mij enorm aan.
De hulp aan jongeren uit
deze gezinnen, waardoor
zij een beroepsopleiding kun-nen doen, vind ik echt
geweldig. Daardoor wordt de armoedespiraal
doorbroken en is men niet langer afhankelijk van
hulp. Natuurlijk moet ik alles nog verder ontdekken,
maar dat gaat zeker goedkomen met zulke bevlogen
collega-bestuursleden.

“Ik ben Jan Agterhof, 61 jaar. Gehuwd met Ria, wij
hebben 3 gehuwde zonen en 1 dochter, 2 kleinzoons
en 1 kleindochter en wonen in Nieuw-Vennep. Vanaf
1967 ben ik werkzaam als
boekverkoper en eigenaar
van
een
Boekhandel/
Kantoorvakhandel
in
Badhoevedorp. In onze
kerkelijke gemeente, in
Hoofddorp, heb ik verschillende periodes gediend als
diaken. Tijdens deze periodes kreeg ik contact met
diverse
hulporganisaties,
waaronder FSR. Na het
afscheid als diaken, kwam
een vertegenwoordig van
FSR met de vraag, om een ontstane vacature binnen
het bestuur te komen opvullen. Mijn hart gaat zeker
uit naar mede-mensen die het zeer moeilijk hebben,
en ik hoop dat God mij wil gebruiken om er voor deze
mensen te zijn en hulp te kunnen bieden waar nodig.
Ik hoop dat ik snel thuis raak binnen het FSR, mede
met hulp van de andere bestuursleden.”

Tenslotte…
De zomer ligt weer voor ons en dat betekent: Boga
kampen! Ook deze zomer staan er weer 3 kampen
op het programma voor 3 x 38 kinderen. Met behulp
van een hele groep vrijwilligers willen we weer
fantastische kampen organiseren. We bidden dat
deze weken weer een geweldige ervaring voor de
kinderen mogen zijn.
We hopen dat we ook de komende tijd op uw steun
mogen blijven rekenen. Wilt u ook het werk van FSR
blijven gedenken in uw gebeden?
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