Correspondentie:
J.S. Venema
Mathilde Wibautstraat 12
7311 VB Apeldoorn
Aalsmeer, 25 april 2006
Geachte sponsors en belangstellenden,
Wie in Nederland verlangt er niet naar het starten van de lente? Niet dat we het zo koud hebben of dat er geen
eten te vinden is... nee, we zijn na een winterperiode toe aan wat meer buitenleven en aan zonneschijn. Op onze
reis in Maart kwam weer duidelijk naar boven dat dit verlangen nog veel intenser beleeft wordt in Roemenië. De
winter duurt daar ook heel lang en de mensen zijn door hun voorraden heen. De voorraad stookhout is volledig
verbrand en de mensen struinen de bossen af voor hout. Mensen in de stad zijn schulden aan het opbouwen
omdat de hoge energie-rekeningen maar blijven komen.

Iedereen probeert hout te vinden...
Werken op het land…
De mensen op het platteland verlangen er naar om hun kleine bedompte huisjes te verlaten en te gaan werken op
het land. Tot nu toe is het weer echter nog te koud en het land te nat. Toch zijn we inmiddels begonnen met het
distribueren van de zaden. Zodra de omstandigheden gereed zijn kunnen de mensen zodoende direct aan de slag.
Ons contactpersoon in Poina Tasad is Esthera Tont. Zij is inmiddels reeds 7 jaar weduwe met twee kinderen van
12 en 14 jaar. Ondanks haar situatie heeft ze veel steun aan haar geloof. Ze zit daarom ook niet bij de pakken neer
maar werkt hard voor haar bestaan. In de wintertijd bezoekt ze veel ouderen en zieken in het dorp die soms weken
niemand zien. Ook heeft ze spontaan de distributie van de zaden op haar genomen en ze doet dat met grote inzet
en nauwkeurigheid. Onwillekeurig komt de vraag dan bij ons op: “Zullen wij als onze omstandigheden moeilijk zijn
ook nog iets proberen te betekenen voor de anderen of zijn we dan alleen nog maar met ons zelf bezig?” Het is
altijd weer mooi om ook zulke bijzondere mensen in ons werk tegen te komen.
Onze contact personen in Roemenië...
Zoals u wellicht weet werken wij tot nu toe in drie regio’s in Roemenië: Oradea, Dumbraveni en Codlea. Het
grootste gedeelte van ons werk wordt verricht in Oradea en omstreken. Daar hebben we dan ook full-time 2
mensen aan het werk om de FSR slogan “Hulp op Maat” concreet in te vullen. Het betreft Ani Foit en Grig Somesan
die inmiddels al vele jaren als partners met ons samenwerken binnen het FSR verband. Het zijn mensen die vanuit
de Christelijke roeping hun hart voor de armen geopend hebben. Soms worden we er stil van als we realiseren wat
een last zij moeten meedragen van al die gezinnen en jongeren die FSR probeert te helpen. In deze winter was dit
voor beiden bijzonder zwaar omdat Ani rugklachten kreeg en Grig zijn doodzieke moeder moest verzorgen. Grig’s
moeder is op oudejaarsdag overleden. Inmiddels mochten we merken dat het met beiden weer een stuk beter
gaat.
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Daarnaast hebben wij ook een aantal part-time medewerkers. Niet ver van Oradea ligt het dorpje Lazereni. Vanuit
die plaats werkt Laura Bront onder arme gezinnen en in het bijzonder onder de zigeuners. Voor dat type FSR
werk is heel veel moed nodig! Gelukkig kunnen ook Ani en Grig bijspringen om haar zo nu en dan te helpen.
In Dumbraveni werken we samen met Maria Gherlit en Dorina Gerghely. Ook deze Roemeense vrouwen willen
graag iets betekenen voor de armen ook al hebben ze zelf niet veel om van te leven. Daar komt nog bij dat hun
mannen worstelen met hun gezondheid. Ondanks deze omstandigheden zijn zij nog steeds in staat een groot
aantal gezinnen te ondersteunen.
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In Codlea zijn we deze Maart-reis voor het laatst geweest. Het is de bedoeling dat we deze zomer de hulp aldaar
afronden zodat we ons meer efficient kunnen richten op de andere twee regio’s. Dit kon zo besloten worden omdat
in Codlea de laatste gesponsorde studenten afstuderen en de families nu zelfstandig verder kunnen doordat hun
levensomstandigheden verbeterd zijn. Al die jaren heeft Susann Burkhardt in het bijzonder, maar ook anderen in
Codlea ons geholpen met de FSR werkzaamheden. We zijn hun daar heel erkentelijk voor en we danken God voor
het mooie werk wat we al die jaren in Codlea hebben mogen doen.
Wilt u al onze medewerkers in Roemenië blijven gedenken in uw gebeden? Ze hebben dit echt nodig!
Veel werk...
Nu de relatief rustige winterperiode weer achter de rug is zal het binnenkort weer heel druk worden! Allereerst zijn
we druk een Boga weekend aan het voorbereiden voor de studenten die door FSR gesponsord worden. Daarnaast
is de selectie-procedure weer gestart voor jongeren die volgend jaar hopelijk kunnen beginnen aan een
gesponsorde opleiding. Dit omhelst een intensief overleg tussen onze medewerkers en de schooldirecteuren, de
jongeren zelf en de ouders van deze jongeren. Daarbij bestaat momenteel ook de onzekerheid over de
internaatskosten die naar verwachting deze zomer gaan stijgen.
Andere projecten die weer op stapel staan zijn:
Het organiseren van drie Boga kinderkampen deze zomer. Het is de bedoeling dat er deze keer ook een
groep kinderen (10-14 jaar) uit Corbesti en omliggende dorpen op kamp mogen. Dat wordt weer een heel
feest aangezien deze kinderen normaal nooit op vakantie gaan en slechts zelden uit het dorp komen.
Daarnaast zijn er nog twee kampen met kinderen uit de stad gepland (6-11 jaar en 12-18 jaar).
Het schoolmaterialen-project. In september geven we aan de kinderen een (rug)zak met schoolmaterialen
zoals (schriften, potloden, passer, stiften etc.). In totaal proberen we weer genoeg middelen binnen te krijgen
voor 225 zakken met schoolmaterialen.
Het schoenen-project. Elk jaar streven we ernaar om 170 schoolgaande kinderen uit arme gezinnen nieuwe
winterschoenen te geven zodat ze in ieder geval naar school kunnen blijven gaan. Het meten van alle
schoenmaten, bestellen en afleveren is weer een hele administratie!
Voor deze projecten is altijd weer veel geld nodig. Vorig jaar waren we dankbaar dat al het geld hiervoor toch weer
mocht binnenkomen, al was het een probleem dat het geld laat in het jaar binnenkwam zodat we moeilijk konden
plannen. Indien u wilt helpen deze projecten mogelijk te maken, mogen we dan wat eerder in dit jaar op uw
rekenen? Misschien kunt u in uw omgeving een aktie of een FSR-presentatie organiseren? Wij vertrouwen erop
dat God ook dit jaar ons werk weer rijk wilt zegenen. We zijn dankbaar voor alles wat we mogen doen!
Met vriendelijke groeten, de stuurgroep FSR,
Kees Brouwer, André Buijs, Fred Drenth, Arie Eveleens,
Albert Koning, Jan Swijnenburg en Jan Venema
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