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april 2007
Geachte sponsor en geïnteresseerde,
Na een ondersteuningsreis is het altijd goed om de
sponsors te laten delen in de laatste ervaringen.
Daarnaast zijn er ook wat ontwikkelingen in
Nederland te melden. Hopelijk vindt u de inhoud van
deze brief weer interessant en helpt het u om nauw
betrokken te blijven bij het werk van FSR. Reacties
op onze nieuwsbrief zijn natuurlijk altijd welkom. We
zijn bereikbaar op: info@fsrom.nl of telefonisch bij
een van de stuurgroepleden (zie onderstaande
telefoonnummers).

Reis-ervaringen in April 2007
Op 1 januari 2007 was het dan zover: Roemenië is
volwaardig lid van de EU geworden. Enigszins
nieuwsgierig gingen wij (Fred en André) op reis om te
zien of we iets van een verandering konden
waarnemen. Het eerste wat opviel is dat we slechts
30 seconden nodig hadden om de HongaarsRoemeense grens te passeren. Dat is wel eens
anders geweest! Ook de economische groei lijkt
zichtbaar in de vele constructie werkzaamheden die
we in de steden zien. Als we echter iets verder kijken
dan de eerste indruk dan merken we de volgende
zaken op:
Er lijkt een steeds groter gat te ontstaan
tussen rijk en arm. Sommige mensen rijden in
grote luxe auto’s rond en bouwen grote
huizen. Een grote groep mensen weet echter
niet hoe ze rond moeten komen. Het
minimum loon is 130 Euro per maand, terwijl
de kosten voor basislevensbehoeften vergelijkbaar zijn met Nederland.

Verschil tussen arm en rijk: luxe wijk naast armoede.
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Er vindt een leegloop plaats van arbeidskrachten. Vele goedgeschoolde Roemenen
zoeken hun geluk in andere EU landen.
Gevolg is een tekort aan goede werkkrachten
en incomplete gezinnen. Regelmatig komen
we tegen dat de kinderen bij oma of oom en
tante zijn terwijl de ouders voor een lange
periode aan het werk zijn in het buitenland.
Corruptie viert nog steeds hoogtij. Zowel in de
politiek (zie de kranten!) als op scholen en in
de medische zorg. De Roemenen vertellen
ons dat ze niet begrijpen hoe de toelatingscommissie van de EU heeft kunnen zeggen
dat de corruptie in hun land beteugeld is.
Statistieken zeggen dat de werkloosheid momenteel
één van de laagste van Europa is (5.5%). Dat is
echter misleidend omdat alle mensen die zonder werk
zijn maar geen betaalde baan hebben gehad (en dus
geen WW uitkering krijgen), niet meedoen in de
telling. Dit betreft nu juist de grote groep kanslozen
waar FSR zich voor wil inzetten.
Het is wel zo dat de inflatie beteugeld lijkt.
Dat is op zich goed nieuws. De waarde van de
Roemeense Lei stijgt zelfs t.o.v. Euro. Dit heeft voor
FSR echter het nadeel dat we de voedselpakketten
niet meer goed kunnen vullen voor de bestaande
bedragen. Onze inkomsten voor de inkoop van
voedsel zullen dan ook omhoog moeten ...

In de praktijk...
Voor ons bezoek aan Poina Tasad en Bucuroia
hadden
we
besloten
meteen
een
aantal
voedselpakketten mee te nemen en af te leveren. Zo
brachten wij ook een doos met eten aan mevrouw
Rulsa. Zij is nieuw in ons programma en wij willen
graag kennis maken. De situatie die we tegen komen
deed ons adem een beetje stokken. In een klein
kleihuisje troffen we een een oudere weduwe aan in
bed in een donkere, bedompte kamer. Stoelen waren
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tegen haar bed aangezet zodat ze er niet uit kon
rollen. Deze mevrouw ligt al meer dan een half jaar
(de hele winter) in haar bed omdat ze een
hersenbloeding heeft gehad en daarna halfzijdig
verlamd is gebleven. Haar zus die vlakbij woonde is 2
jaar daarvoor overleden en haar enige dochter een
jaar na haar zuster. Betere voorzieningen zijn er voor
haar niet. Gelukkig was er nog een kleinzoon die zich
het lot van zijn oma aantrok. Hij is bij haar
ingetrokken en deelt de kamer nu met haar. Elke dag
moet hij zijn oma en haar bed verschonen en dat doet
hij nu al een winter lang...

verwachting snel een baan kunnen vinden en haar
eigen leven op kunnen bouwen.

Nicoletta tussen haar familie

Kleinzoon zorgt al een half jaar voor zijn oma
Nu ze in het FSR programma is opgenomen proberen
onze medewerkers haar elke maand te bezoeken. Ze
nemen dan even tijd voor haar en haar kleinzoon,
proberen hen te bemoedigen en helpen hen met
voedsel en medische zaken. We zijn God dankbaar
dat we zo kunnen helpen. Maar hoeveel meer
situaties zijn er niet zoals deze? Laten we hopen dat
ook hierin snel verandering komt!
Gesponsorde studenten thuis bezocht....
Tijdens de laatste reis waren we precies in de
Paasvakantie in Roemenië. We konden de jongeren
dus niet op school of in het internaat ontmoeten. Een
mooie gelegenheid om ze dus thuis eens op te
zoeken. Als voorbeeld willen we graag Nicoletta aan
u voorstellen. Zij komt uit een heel arm gezin waar
vader ook nog eens het verdiende geld aan de
palinka besteedt. De familie verkeert daardoor in een
wanhopige situatie. Omdat de geleverde hulpgoederen nogal gemakkelijk verruild werden voor de
alcohol is de normale hulp gestaakt. De kinderen
kunnen nu elke dag gratis brood ophalen in het
plaatselijke winkeltje. Zo heeft het gezin in ieder geval
nog eten. Om Nicoletta uit de armoede te halen
hebben we haar een beroepsopleiding in de plaats
Stei aangeboden. Alhoewel ze zeer verlegen en
aarzelend aan deze studie begon, kunnen we
inmiddels zeggen dat het goed met haar gaat en dat
ze op een goede manier veranderd is. Voor haar
heeft de studie een perspectief opgeleverd waar ze
alleen maar van had kunnen dromen. Dankzij het feit
dat ze heel goed gemotiveerd is zal ze naar

Ander nieuws..
Er zijn nog veel meer dingen te melden maar we
volstaan met een korte samenvatting:
Voor tweedehands kleding hebben wij een
nieuwe opslagruimte in Aalsmeer tot onze
beschikking gekregen en wel op Zwarteweg 9597. Voor evt. vragen kunt u contact opnemen met
Jan Swijnenburg (tel.: 0297-328917).
De Website is grotendeels vernieuwd en zal de
komende tijd verder uitgebreid worden. Neem
gerust eens een kijkje en laat via het reactie
formulier ons weten wat u er van vindt. Wellicht
nog suggesties ter verbetering? Onze website
kunt u vinden op www.fsrom.nl.
Op basisschool “De Wegwijzer” wordt momenteel
een aktie gehouden voor het Boga kinderkamp.
Bedoeling is een week kamp voor 10 kinderen uit
arme gezinnen te sponsoren! Wilt u ook een aktie
in uw eigen omgeving starten? Wilt u na de
zomer, of zelfs eerder, een presentatie in uw
eigen gemeente? Neem gerust contact met ons
op. We staan klaar om u te helpen uw plannen te
realiseren.

Tot slot…
We zijn blij en dankbaar dat God ons de mogelijkheid
geeft aktief te zijn in dit zinvolle werk. Dit kan
natuurlijk niet zonder uw hulp en gebed!
Met vriendelijke groeten, de Stuurgroep FSR,

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

