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Geachte sponsor,
In dit nummer:
Hierbij ontvangt u alweer onze laatste nieuwsbrief van
2009. In deze nieuwsbrief kunt u kennismaken met
ons nieuwe stuurgroeplid Gert-Jan Groeneveld.
Verder kunt u een verslag lezen van de
ondersteuningsreis, die Gert-Jan en Jan Venema
eind oktober hebben gemaakt en kijken we vooruit
naar de voorbereidingen voor de komende winter.
Ook deze winter willen we weer goede
winterschoenen kopen voor de schoolgaande
kinderen uit de sponsorfamilies. Hierover en over een
aantal andere ontwikkelingen leest u meer in deze
nieuwsbrief. 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
stuurgroepleden (zie onder).

Aktie “Laat geen kind in de kou staan”

Alin woont met zijn ouders en broertjes in een
Corbesti, een klein dorpje waar het lijkt alsof de tijd
heeft stilgestaan. Het is winter en buiten vriest het
een paar graden. Er is vannacht een dik pak sneeuw
gevallen. Hij zal daarom snel moeten vertrekken om
op tijd op school te zijn. Jas aan, schoenen aan?.al
glibberend gaat hij op weg. Door de opkomende zon
begint de sneeuw op de onverharde weg naar school
al een beetje te smelten. Hij is nog maar halverwege
als hij zijn sokken al bijna kan uitwringen. Wat
vervelend, ik baal hier echt van, denkt Alin. Ach, had
hij maar een paar goede, stevige schoenen, zodat hij
geen natte voeten kreeg. Door die gaten in zijn
schoenen zit hij nu de hele dag met natte en koude
voeten op school en tegen de tijd dat hij weer een
beetje warm begint te worden, is het alweer tijd om
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naar huis te gaan?. En de winter duurt nog zo lang,
denkt Alin zuchtend.
Zomaar een verhaal uit de praktijk. En het verhaal
van Alin staat niet op zichzelf. Veel kinderen uit arme
gezinnen in Roemenië hebben met hetzelfde
probleem te maken. Ze hebben geen goede
schoenen voor de winter en helaas hebben hun
ouders geen of te weinig inkomen om voor hun
kinderen goede schoenen te kopen. Het FSR
probeert hier iets aan te doen. Ook voor de komende
winter
hopen
we
weer
zoveel
mogelijk
schoolkinderen uit onze sponsorgezinnen te kunnen
voorzien van een paar goede winterschoenen.
HELPT U MEE?
Giften zijn welkom op bankrek. 249300 t.n.v. Stichting
De Ondergrondse Kerk te Gorinchem o.v.v. projectnr.
8063 FSR “Schoenenaktie”.

Even voorstellen: nieuw Stuurgroeplid Gert-Jan
Met ingang van september 2009 is de Stuurgroep
FSR versterkt met
een
nieuw
lid:
Gert-Jan
Groeneveld. GertJan is getrouwd
met Simone. Met
hun drie zonen
wonen
ze
in
Woerden. In het
dagelijks leven is
Gert-Jan werkzaam
als
controller bij
een
architectenbureau. Binnen de Stuurgroep zal GertJan de taak van secretaris op zich nemen. We zijn blij
dat Gert-Jan zich voor onze hulpverlening in
Roemenië wil inzetten.

Ondersteuningsreis Gert-Jan en Jan
Eind oktober hebben Gert-Jan en Jan Venema
opnieuw een ondersteuningsreis naar Roemenië
gemaakt. Hierna volgt een reisverslag van Gert-Jan,
die als nieuw stuurgroeplid deze reis voor het eerst
meemaakte:
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Als kersvers stuurgroeplid mocht ik in oktober al
meteen mee op ondersteuningsreis naar Roemenië.
Gelukkig reisde ik met een ervaren rot in het vak in de
persoon van Jan Venema. We logeerden bij één van
de Roemeense medewerkers: Grig. Ik heb deze man
leren kennen als een heel toegewijd Christen met
ontzettend veel passie voor God en voor mensen.
Met zijn grote Bijbelkennis en vele verhalen heeft hij
ons prima onderhouden. Ook voor de andere
medewerkster, Ani, heb ik veel respect gekregen.
Door de warme manier waarop zij de gezinnen en
studenten benadert, heeft zij een goede band
opgebouwd met deze mensen.

Ani in gesprek met sponsorkind
Door de nieuwsbrieven had ik van tevoren wel een
bepaalde voorstelling van de situatie van de
gesponsorde gezinnen, maar als je het dan voor eerst
met eigen ogen ziet, is het soms toch wel even
slikken. Als mensen in de stad vanwege geldgebrek
van de waterleiding dreigen afgesloten te worden en
geen gas meer kunnen betalen voor hun fornuis, dan
wordt het leven toch wel erg zwaar. De gesponsorde
gezinnen in de dorpen leven veelal nog onder zeer
primitieve omstandigheden. Huisjes van 3 bij 3 meter
gemaakt van klei moeten onderdak bieden aan
gezinnen met soms wel 5 of 6 kinderen. De
voedselpakketten die onze medewerkers daar
maandelijks brengen, zijn dan ook broodnodig. Ook
voorzien de medewerkers veel gezinnen van
stookhout voor de winter. Het is te hopen dat het
geen strenge winter wordt, want door de snel
stijgende prijzen van stookhout kan er minder hout
gekocht worden dan voorgaande jaren.
Toch heb ik ook lichtpuntjes gezien. Het was
opvallend om te zien dat de mensen die, mede door
de hulpverlening, tot geloof zijn gekomen, heel
blijmoedig zijn ondanks de moeilijke situatie waarin zij
leven. Deze mensen weten dat hen een mooie
toekomst wacht! Ook was het goed om te zien dat de
gesponsorde studenten het veelal goed naar hun zin
hebben op de internaten en dat ze over het algemeen
flink hun best doen om hun opleiding met goed
gevolg af te ronden. Wanneer we gezinnen
bezochten in de dorpjes, werden we onderweg
regelmatig aangeklampt door mensen die onze hulp

ook inriepen. Hoewel in deze gevallen hulp veelal ook
echt nodig is, konden wij deze hulp helaas niet
toezeggen in de wetenschap dat we hier niet genoeg
sponsors voor hebben. Dit bevestigde mij de
noodzaak van het werk van FSR en van het zoeken
naar nieuwe sponsors. Er ligt ons een mooie
uitdaging te wachten die wij in vertrouwen op God
zullen aangaan!

Economische crisis óók in Roemenië
De gevolgen van de wereldwijde economische crisis
zijn ook duidelijk merkbaar en zichtbaar in Roemenië.
Diverse fabrieken en winkels hebben inmiddels hun
deuren moeten sluiten, waardoor de werkloosheid
sterk is opgelopen. Dit betekent voor veel
Roemeense gezinnen opnieuw grote zorgen, omdat
de sociale voorzieningen zoals werkeloosheidsuitkeringen, op een aanzienlijk lager niveau liggen
dan in Nederland. Daarnaast blijkt dat veel bedrijven
niet in staat zijn om hun werknemers, die nog wel in
dienst zijn, op tijd salaris te betalen. Sommige
medewerkers wachten al maanden op hun salaris?.
Dit zijn situaties, die wij in Nederland ons nauwelijks
kunnen voorstellen, maar voor de Roemeense
bevolking is het helaas een bekend verschijnsel,
waarbij ook nog eens komt dat je als medewerker in
Roemenië maar heel weinig rechten hebt.
Naast de economische crisis is het land ook getroffen
door een politieke crisis. Hierdoor ontbreekt de zo
noodzakelijke leiding om het land in deze economisch
slechte tijd, weer op het goed spoor te zetten. In
november
hebben
er
nieuwe
verkiezingen
plaatsgevonden. Juist rond de verkiezingstijd blijkt dat
er nog steeds allerlei machtsspelletjes worden
uitgevochten en dat corruptie in vrijwel alle lagen van
de samenleving aanwezig is. Ondanks dat Roemenië
lid is van de Europese Unie is hier nog een lange weg
te gaan?.
Door dit alles neemt het aantal gezinnen dat leeft
onder de armoedegrens weer toe. Juist daarom is
onze hulpverlening nog steeds hard nodig. Het FSR
zal blijven helpen zolang dit nodig is en zolang we
hiervoor voldoende fondsen hebben. Als Stuurgroep
zijn we nog iedere dag dankbaar voor uw (soms al
jarenlange) steun en financiële bijdragen. We hopen
dat we ook de komende tijd op uw steun mogen
blijven rekenen.

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?
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