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Geachte sponsor,
Het is alweer enige tijd geleden dat u van ons een
nieuwsbrief heeft ontvangen. Dat betekent echter niet
dat het werk de afgelopen maanden stil heeft
gelegen. Er is ook deze keer genoeg te melden over
de situatie in Roemenië. In deze nieuwsbrief
informeren we u over de economische situatie. De
vraag is: kan iedereen profiteren van de economische
vooruitgang? Verder, wat betekent het als je ziek
wordt in Roemenië? Tot slot ook nog twee mooie
voorbeelden van hulp, die we dankzij uw steun
hebben kunnen geven. We wensen u weer veel
leesplezier!
Als u wilt reageren dan kan dat via ons e-mailadres:
info@fsrom.nl of telefonisch bij een van de
bestuursleden (zie onder).

Profiteren van economische vooruitgang…?
Begin dit jaar trad het Roemeense bureau voor
Statistiek met mooie economische cijfers over 2013
naar buiten. Toenemende export, een lager
begrotingstekort en dalende inflatie. Zo op het eerste
gezicht mooie resultaten. Maar wat zeggen deze
cijfers
over
de
werkelijke
leefen
werkomstandigheden van een groot deel van de
bevolking? Natuurlijk, ten opzichte van 10-20 jaar
geleden is duidelijk zichtbaar dat het economisch
beter gaat in Roemenië. Meer buitenlandse bedrijven
openen een vestiging, er worden fabrieken gebouwd,
er rijden meer (westerse) auto’s rond, de ene na de
andere grote supermarkt opent haar deuren, etc…

Als je je echter iets meer verdiept in de Roemeense
samenleving, dan kom je tot de ontdekking dat met
name de rijken en een deel van de middenklasse van
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de economische vooruitgang kan profiteren. Voor de
grote groep arme gezinnen, weduwen en wezen is er
in de afgelopen 10-20 jaar weinig ten goede
veranderd. Sterker nog, door de economische
vooruitgang stijgt de prijs voor levensonderhoud,
waardoor de arme bevolking het alleen maar
zwaarder heeft gekregen. Voor het FSR dus genoeg
reden om, zolang wij daartoe financieel in staat
worden gesteld, de hulpverlening aan juist dit deel
van de Roemeense bevolking te continueren.
Ook in de afgelopen wintermaanden hebben we
maandelijks 100 gezinnen kunnen voorzien van een
voedselpakket. Hulp die voor deze gezinnen een
enorme impact heeft. Regelmatig komt het voor dat
onze medewerkers een pakket brengen bij een gezin
dat die dag nog niet heeft gegeten omdat ze geen
geld meer hebben… En dat niet alleen, onze hulp
gaat verder. Vaak is het voor de gezinnen en in het
bijzonder voor de moeders in de gezinnen een
gelegenheid om de zorgen van hun gezin met onze
medewerkers te delen. Zorgen over gezondheid,
huwelijk, financiën, opleiding van de kinderen… alles
is bespreekbaar. Vaak zijn onze medewerkers de
enigen in de omgeving die een luisterend oor bieden.
Juist deze aanpak wordt door de gezinnen zo
gewaardeerd en biedt FSR de gelegenheid om hulp
op maat te geven…
Ziek zijn in Roemenië…
Steeds
vaker
worden
leden
van
onze
sponsorgezinnen en onze studenten geconfronteerd
met ziekte of zelfs ziekenhuisopname. Al jaren
proberen we ook in deze gevallen waar mogelijk hulp
te verlenen. De Roemeense gezondheidszorg is
echter niet te vergelijken met de gezondheidszorg in
Nederland. Naast het feit dat deze sector duidelijk
minder ver is ontwikkeld dan in Nederland, is
medische zorg bovendien voor veel arme gezinnen
onbereikbaar omdat zij geen geld hebben voor de
noodzakelijke behandeling of medicijnen. Deze
gezinnen zijn vaak volledig afhankelijk van hulp van
buitenaf.
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Een andere bedreiging voor de Roemeense
gezondheidszorg is het feit dat veel artsen en
verpleegkundigen er in het afgelopen jaar voor
hebben gekozen om naar het buitenland te
vertrekken. Hier liggen vooral financiële redenen aan
ten grondslag. Zo verdient een arts in Roemenië
ongeveer 400 euro per maand, terwijl hij of zij in
Engeland 4.000 euro per maand kan verdienen.
Specialisten verdienen in het buitenland vaak 30 keer
meer dan in Roemenië… Niet zo verwonderlijk dat
het aantal artsen in Roemenië het afgelopen jaar met
33% is gedaald!.
FSR probeert daar waar de medische nood hoog is,
zoveel mogelijk te helpen. Zo kregen we in de
afgelopen maand een hulpvraag van een dochter uit
een sponsorfamilie, die last heeft van een ernstige
huidinfectie. De afgelopen maanden werd haar
gezondheidssituatie alleen maar slechter. Een
behandeling van minimaal 3 maanden door een
specialist bleek noodzakelijk, maar de kosten hiervoor
bedragen €250. De familie kon dit bedrag niet bij
elkaar krijgen zonder zichzelf in de schulden te
steken. Gelukkig kon het FSR in deze situatie hulp
geven en met een relatief beperkt bedrag de
noodzakelijke behandeling financieren.
Ook komt het regelmatig voor dat gezinnen moeten
kiezen tussen het kopen van voedsel of het kopen
van medicijnen. Een dilemma die wij ons nauwelijks
kunnen voorstellen. Dankzij de intensieve contacten
die onze medewerkers met de sponsorgezinnen
hebben, kunnen we in dit soort situatie bijspringen en
vaak met slechts een beperkte bijdrage van €10 of
€20 een enorm verschil maken. Het verstrekken van
medische hulpgoederen (medicijnen, incontinentie
materiaal) is dan ook een belangrijk onderdeel van
onze hulpverlening.

Schoenen-actie ook deze winter weer een succes!
Dankzij uw steun was ook dit jaar ons project om
winterschoenen te verstrekken aan de schoolgaande
kinderen in de sponsorfamilies een groot succes.
Dankbaar werden de nieuwe schoenen ontvangen.

Namens alle kinderen hartelijk dank!

Schooljaar voor studenten vordert gestaag…
“Onze” studenten zijn na de voorjaarsvakantie al weer
druk bezig met hun studie. Degene die in het laatste
jaar van hun opleiding zitten beginnen inmiddels met
de voorbereiding op tentamens. Een spannende tijd
voor hen. De meeste studenten beseffen heel goed
dat het een voorrecht is dat ze dankzij sponsors in
Nederland een opleiding kunnen volgen. De motivatie
om deze opleiding dan ook goed af te ronden is groot.
Uiteindelijk biedt een afgeronde opleiding een kans
op een betere toekomst. Dit geldt in het bijzonder in
tijden van economische crisis (en dus hoge
werkeloosheid) wanneer het lastig is om een plek te
veroveren op de arbeidsmarkt.
De laatste tijd krijgen we steeds
vaker
hulpverzoeken
van
studenten die niet door ons
gesponsord
worden.
Een
voorbeeld daarvan is Ioanna,
een
vierdejaars
studente
architectuur. Een studente met
goede schoolresultaten, maar
haar vader is
werkeloos
geworden en kan daardoor de
internaatkosten van Ioanna niet
langer betalen. Een dilemma
dus voor haar ouders. Kan Ioanna haar studie
afronden door hiervoor geld te lenen of moet zij haar
opleiding beëindigen omdat het financieel niet
haalbaar is…?
Het FSR heeft dankzij haar gezonde financiële positie
Ioanna kunnen helpen. Natuurlijk wordt door onze
medewerkers eerst de financiële situatie van het
gezin beoordeeld en de schoolresultaten van Ioanna
gecontroleerd. Vervolgens heeft het bestuur van FSR
kunnen besluiten de laatste maanden van Ioanna’s
studie te sponsoren. Dankzij deze hulp kan een
talentvolle studente haar opleiding afronden en heeft
zij zicht op een betere toekomst…

Tot slot
Dankzij uw hulp hebben we in de afgelopen maanden
weer veel werk kunnen verzetten en een deel van de
armen in Roemenië kunnen helpen. Eind maart zullen
André en Gert-Jan weer afreizen naar Roemenië om
de verschillende gezinnen en studenten te bezoeken.
Ook zal er weer met onze medewerkers worden
overlegd over de voortgang van de hulpverlening en
de verschillende projecten. Met grote dankbaarheid
kijken we terug op de sponsorbijdragen en giften die
we de afgelopen maanden mochten ontvangen. 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 en onze bestuursleden als zij
op reis zijn, blijven gedenken in uw gebeden?
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