NIEUWSBRIEF
Februari 2010
Geachte sponsor,
In dit nummer:
In deze eerste nieuwsbrief van 2010 willen we u op
de hoogte brengen van ons hulpverleningswerk in de
afgelopen maanden. U kunt onder meer lezen hoe wij
de sponsorfamilies en studenten helpen om de winter
door te komen. Met grote dankbaarheid kijken we
terug op de laatste maanden van 2009, waarin we
een aantal mooie giften mochten ontvangen. We
kijken ook vooruit naar het komende voorjaar en de
zomer, waarin opnieuw diverse activiteiten in het
Bogakamp staan gepland. Tot slot willen we u nog
informeren over onze geheel vernieuwde website. We
wensen u veel leesplezier! Reageren kan via ons emailadres: info@fsrom.nl of telefonisch bij een van de
stuurgroepleden (zie onder).

Winter: Mooie plaatjes – harde werkelijkheid

De afgelopen maanden hebben we in Nederland
ongewoon veel sneeuw gehad. In Roemenië is
sneeuw gedurende de winter veel gebruikelijker. Dit
levert soms hele mooie plaatjes op, zoals op de foto
hierboven. Achter dit mooie winterse tafereel gaat
echter een harde werkelijkheid schuil. De winter
brengt namelijk ook veel ongemakken, ziekte en
armoede met zich mee. Er is meer werkeloosheid,
doordat werkzaamheden in de bouw en bij veel
agrarische bedrijven stil liggen. Geen werk betekent
in veel gevallen ook geen inkomen, omdat in deze
sectoren vaak gebruik wordt gemaakt van dagloners.
Dit heeft dus directe invloed op de financiële situatie
van veel sponsorgezinnen. Daarnaast hebben een
groot aantal sponsorgezinnen in deze periode te
maken met ziekte als gevolg van de kou. Zware griep
en ernstige longontsteking zijn een veelvoorkomend
verschijnselen. Dit is mede het gevolg van gebrek
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aan verse groenten en fruit, waardoor men minder
vitaminen binnen krijgt. Het Familie-Sponsorplan
Roemenië probeert hier op in te spelen door naast
het maandelijkse voedselpakket ook extra hulp te
geven. Zo krijgen de kinderen uit de sponsorfamilies
gedurende de wintermaanden vitaminepillen om
daarmee hun weerstand te verbeteren. Daarnaast
helpen we een aantal zeer arme families aan
stookhout en indien noodzakelijk geven we een
kachel. Voor arme families is deze hulp cruciaal
omdat ze anders gedurende de winter niet alleen in
de kou zitten, maar daarnaast ook niet of slechts
beperkt kunnen koken.

Een ander voorbeeld van de extra hulp die het
Familie-Sponsorplan Roemenië geeft, zijn de
winterschoenen voor de schoolgaande kinderen uit
de sponsorgezinnen en voor de studenten. Goede
schoenen zijn belangrijk om in ieder geval met warme
en droge voeten naar school te gaan. Voor deze
“luxe” is in de gezinnen vaak geen geld beschikbaar,
zodat onze hulp met veel enthousiasme en in grote
dankbaarheid wordt ontvangen. Door al deze
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activiteiten
probeert
het
Familie-Sponsorplan
Roemenië ook deze winter wat dragelijker te maken.

Dank aan alle sponsors en giftgevers
Vanaf de start van het Familie-Sponsorplan
Roemenië weten wij ons gesteund door een trouwe
en meelevende groep van sponsors en giftgevers.
Mede dankzij deze financiële steun hebben wij de
afgelopen jaren ons werk in Roemenië kunnen
uitvoeren en zelfs kunnen uitbreiden. We zijn
uiteraard hier erg dankbaar voor en niet in de laatste
plaats wordt deze dankbaarheid ook gedeeld door de
gezinnen en studenten die wij ondersteunen. Zonder
uw hulp zou hun leven er heel anders uit zien!
De laatste maanden van 2009 is er in diverse kerken
gecollecteerd
voor
het
Familie-Sponsorplan
Roemenië. Een aantal speciale collecten werden
gehouden voor goede winterschoenen, stookhout en
kachels. Verder mochten we naast enkele algemene
giften ook een gift ontvangen voor de aanschaf van
een auto ter vervanging van de inmiddels versleten
auto voor onze medewerkers in Dumbraveni, zodat
ook daar het werk zo optimaal mogelijk door kan
gaan. Met grote dankbaarheid mogen we dan ook
terugkijken op deze opbrengsten. Nogmaals willen we
daarbij benadrukken dat we zonder deze steun en uw
meeleven ons werk in Roemenië niet zouden kunnen
doen!

Voorbereidingen voor Boga in volle gang 
Ondanks dat het in Roemenië nog volop winter is,
worden door Ani en Grig, onze Roemeense
medewerkers, al voorbereidingen getroffen voor
allerlei activiteiten in het Bogakamp. Zo staat er voor
begin mei een weekend voor de moeders uit de
sponsorgezinnen gepland. We hebben een dergelijk
weekend twee keer eerder georganiseerd en met
groot succes. Zo’n weekend is voor deze vrouwen
echt een feest omdat ze nooit op vakantie gaan, maar
altijd bezig zijn met de zorg voor hun gezinnen en
daarnaast vaak ook nog werken op het land of in een
fabriek. Het is voor deze vrouwen enorm
bemoedigend om in een weekend allerlei ervaringen
met elkaar te delen. Mooie en leuke dingen maar
soms ook moeilijke dingen, zoals de zorg om hun
kinderen,
hun
financiële
situatie
of
de
gezondheidsproblemen in hun gezin. We hopen dat
ook dit jaar het weekend weer opbouwend zal zijn.
Inzameling 2e hands kleding
De huidige economische crisis heeft ook voor de inwoners
van Roemenië grote gevolgen. Met name de allerarmsten
worden hierdoor hard getroffen. Op dit moment is er grote
behoefte aan kleding. De Stuurgroep FSR organiseert in
april weer een transport met kleding naar Roemenië. Wilt u
ons daarbij helpen? Gaat u binnenkort opruimen en bent u
van plan kleding weg te doen, dan kunt u een groot aantal
Roemeense gezinnen daar heel blij mee maken!

Heeft u 2e hands kleding beschikbaar bel dan met een van
de stuurgroepleden (tel. nrs. zie voorkant) of mail naar
info@fsrom.nl

Begin juni hopen Ani en Grig weer een weekend te
organiseren
voor
alle
studenten
uit
ons
sponsorprogramma. Ook zo’n studentenweekend is al
vaker georganiseerd en versterkt de onderlinge band
tussen de studenten. Ook is het belangrijk voor Ani
en Grig, omdat ze tijdens dit weekend meer
gelegenheid hebben om met deze jongeren te praten.
In deze voor hen belangrijke levensfase hebben de
jongeren dan ook heel wat te besprekenE

Natuurlijk wordt er ook alweer nagedacht over de
kinderkampen in Boga. Voor de komende zomer
staan er drie kampweken gepland. Tijdens deze
weken komen ongeveerd 30 kinderen per week naar
Boga om er in een hele andere omgeving eens even
tussenuit te zijn. We hopen ook dit jaar weer ruim 90
kinderen blij te maken E Op dit moment zijn we in
Nederland fondsen aan het werven om al deze
activiteiten mogelijk te maken. Helpt u ook weer mee?

Website fsrom.nl geheel vernieuwd
Er is in 2009 heel hard aan gewerkt en half december
2009 was het dan eindelijk zoverE een geheel
vernieuwde website www.fsrom.nl. Een website met
een nieuwe lay-out, nieuwe foto’s, en heldere
informatie
over
de
achtergrond
en
de
werkzaamheden van
het Familie-Sponsorplan
Roemenië. We nodigen u van harte uit om onze
website te bezoeken. Heeft u vragen of opmerkingen
dan kunt u via de website reageren. We hopen dat
onze vernieuwde website bijdraagt aan de promotie
van onze activiteiten en dat het tevens een
belangrijke bron van informatie wordt voor onze
sponsors en anderen, die het werk van FSR een
warm hart toedragen.

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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