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Geachte sponsor,
In onze tweede nieuwsbrief van dit jaar doen we
onder andere verslag van de ondersteuningsreis in
het voorjaar en van het Boga-kamp voor de moeders
uit onze sponsorgezinnen. Ook kijken we vooruit naar
de Boga-kampen voor de kinderen die de komende
zomer weer gehouden zullen worden. Daarnaast
willen we u informeren over de selectie van nieuwe
studenten voor het komende opleidingsjaar. Tenslotte
schenken we aandacht aan de groei van onze
activiteiten in Roemenië. We hopen dat u via onze
periodieke nieuwsbrief nog meer betrokken raakt bij
de hulpverlening onder de allerarmsten in Roemenië.
Als u wilt reageren dan kan dat via ons e-mailadres:
info@fsrom.nl of telefonisch bij een van de
bestuursleden (zie onder).

Voorjaarsreis
Onlangs hebben Fred Drenth en André Buijs het FSR
team in Roemenië bezocht. Het is altijd weer
indrukwekkend om te ervaren met wat voor toewijding
het Roemenië team haar werk doet. Soms vergeten
we in Nederland hoe zwaar het werk is dat zij moeten
doen. Terwijl wij wellicht maandag op het werk
verschijnen en onze eerste bak koffie genuttigd
hebben, hebben zij al weer in een huiskamer gestaan
waar in het weekend sprake was van huiselijk
geweld, ziekte of andere zorgen. In sommige gevallen
is het werk heel mooi omdat zij mensen kunnen
helpen een uitweg te vinden uit hun zorgen en
verdriet. Een andere keer is het uitermate frustrerend
en energie verslindend omdat de mensen terug vallen
in hun oude levenspatroon of gewoonweg niet
betrouwbaar blijken te zijn.

FSR Roemenië team: Ani, Lili en Grig.
Daarom is het goed dat we 2x per jaar het Roemenië
team bezoeken om samen verhalen te delen, ze te
bemoedigen en in raad en daad bij te staan. Deze
keer was ook onze nieuwe medewerkster Lili Glitia
van de partij. Wat een zegen om zo'n nieuwe
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 Studenten: goede tijden, slechte tijden…
gedreven persoon erbij te hebben! Ze lijkt goed in het
team te passen. Grig en Ani treden op als haar
mentor om haar op te leiden in dit moeilijke vak. We
zijn onder de indruk hoe ze zich in het laatste half jaar
heeft ontwikkeld. Lili had toen nog een 50% P.T.
aanstelling hetgeen financieel best veel van haar en
haar man vroeg. We hebben haar laten weten dat we
er hard aan werken om meer vaste sponsors te
vinden zodat ook zij een 100% aanstelling kan
krijgen. Lees ook verder bij 'Uitbreiding Activiteiten'.
Tijdens onze reis bezoeken we ook weer een aantal
(nieuwe) sponsorgezinnen. Het is ons dan weer
duidelijk... helaas hebben we nog geen reden om dit
werk te stoppen. Er is nog te veel nood! Neem b.v. de
familie Gartas. We ontmoeten de moeder met 6
kinderen (leeftijd 2 -14 jaar) in een 1 kamer
appartement in Oradea. Zij is met de kinderen
gevlucht voor de vader van het gezin. Hij is zeer
geweldadig en ze hielden het gewoonweg niet meer
vol. Aan de oudste dochter (14 jaar) was van het
gezicht af te lezen dat ze heel veel meegemaakt had.
Drie van de kinderen krijgen een maaltijd per dag van
de overheid omdat ze op een school zitten voor
minder begaafde kinderen. Deze school komt de
ontwikkeling van de kinderen echter niet ten goede,
maar dan hebben ze in ieder geval een maaltijd. Ze
hebben een kamer in de stad gevonden waar ze
voorlopig met z'n zevenen kunnen blijven. Een schuld
is al opgebouwd omdat de moeder niet bij de
kinderen weg kan en geen inkomen heeft. De
overheid doet niets. Wat kunnen we anders dan deze
mensen te helpen?

Boga moederweekend
In het eerste weekend van mei was er weer een
Boga-kamp georganiseerd voor de moeders uit onze
sponsorgezinnen.
Dertig moeders konden zich vrijmaken van hun
huiselijke beslommeringen. Aangezien 1 mei een
nationale vrije dag is in Roemenië was het een extra
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lang weekend. De meeste vrouwen hebben het thuis
behoorlijk zwaar door armoede, ziekten of andere
problemen in de gezinssituatie. Omdat ze allen min of
meer met dezelfde zorgen leven kunnen ze elkaar tot
steun zijn door ervaringen te delen.
Dit weekend mochten ze hun problemen even achter
zich laten en zich heerlijk laten verwennen door alle
vrijwilligers die meegeholpen hebben. Naast zingen,
voor elkaar bidden en bijbelstudies is er ook altijd veel
gelegenheid om van de mooie natuur in de bergen
van Boga te genieten en creatieve activiteiten te
ontplooien. Degenen die goed ter been zijn maken
mooie wandelingen in de bergen. Degene die minder
mobiel zijn worden met auto’s naar een mooie plek
boven in de bergen gebracht. Daar genieten ze van
het uitzicht en van de mooie bloemen die daar in het
wild groeien. Aan het eind van het weekend zijn er
vele vriendschappen gesloten en gaan de vrouwen
weer gesterkt en met goede moed naar huis.

Boga kampen .. mogen zij ook mee?
Voor deze kinderen geldt dat dit hun enige vorm van
vakantie is waar zij dan ook ontzettend naar uit zien!
Wilt u met ons bidden voor mooie kampen waarin alle
deelnemers zich thuis mogen voelen en bewaard
mogen worden voor ongelukken of ziekte? We willen
alle gevers hartelijk bedanken dat ze deze kampen
mogelijk hebben gemaakt!
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Moeder weekend in Boga

Selectie nieuwe studenten
Deze periode van het jaar staat ook in het teken van
selectie van nieuwe studenten. Dit is best een lastig
proces. Er zijn veel aanvragen van jongeren die
zonder sponsoring niet kunnen studeren omdat de
middelen van thuis daarvoor niet toereikend zijn.
Aangezien ook onze middelen niet onbeperkt zijn,
kunnen helaas niet alle aanvragen gehonoreerd
worden. Onze medewerkers hebben de ondankbare
taak om, op grond van diverse criteria, hier een keuze
in te maken. Sommige jongeren moeten zij dan
teleurstellen. Gelukkig kunnen wij dit jaar, dank zij uw
hulp, weer 22 nieuwe jongeren financieel gaan
ondersteunen bij hun studie.

Boga kinderkampen
Momenteel zijn onze medewerkers weer druk bezig
met de voorbereiding van de kinderkampen in Boga.
Dit vergt altijd veel inspanningen omdat er voor 3
groepen van 34 kinderen kampen van een week
worden georganiseerd. Eerst mag de jongste groep
van 6-9 jaar gaan, daarna de 10-12 jarigen en
tenslotte ook een groep met kinderen van 13-15 jaar.

Door de gestage groei van het aantal sponsors zijn
wij in staat om steeds meer gezinnen en studenten
financieel te ondersteunen. Dit is natuurlijk heel mooi,
maar betekent ook dat de werkdruk van onze
medewerkers steeds meer toeneemt. Zoals u weet is
de hulpverlening het afgelopen jaar reeds met 0,5 fte
uitgebreid in de persoon van Lili Glitia. Het is ons doel
haar inzet tot 100% uit te breiden door aktief meer
vaste sponsors te krijgen. We mogen met vreugde
mededelen dat dit vanaf 1 juli gelukt is! We willen
zowel de bestaande sponsors (voor hun trouw) als
wel de nieuwe sponsors (voor hun vertrouwen)
hiervoor hartelijk bedanken! Als gevolg hiervan
kunnen we al het benodigde werk met een normale
werkdruk en een hoge kwaliteit voortzetten.
Gek genoeg lijkt er tegelijkertijd wel een kleine
terugval te zijn in de algemene giften waarmee wij
algemene kosten (bv brandstof, medicijnen) en
projecten
(vitaminen,
schoenen,
stookhout)
financieren. Als u mogelijkheden ziet voor een
presentatie of een collecte in uw omgeving dan
houden wij ons graag aanbevolen!

Tot slot
We mogen weer in dankbaarheid terugkijken op het
vele werk dat FSR in de afgelopen maanden heeft
kunnen verzetten. Dankbaar zijn we ook voor de hulp
van onze sponsors en giftgevers. We ervaren dit alles
als een zegen van onze Hemelse Vader. Daarom in
de eerste plaats dank aan Hem! Wilt u het werk van
FSR blijven gedenken in uw gebeden?
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