NIEUWSBRIEF
Maart 2017
Geachte sponsor,
Voor u ligt weer een nieuwe nieuwsbrief. In afgelopen
maanden is er weer veel werk verzet zowel in
Roemenië als in Nederland. Met deze nieuwsbrief
informeren wij u over de belangrijkste ontwikkelingen.
We kijken daarbij terug op de geslaagde
fondsenwervingsactie voor een nieuwe auto ten
behoeve van ons werk in Roemenië en de eveneens
geslaagde actie voor winterhulp. Verder kijken we ook
alvast vooruit naar de activiteiten die de komende
maanden staan te gebeuren, want er staan weer een
aantal mooie projecten gepland.
Als u wilt reageren dan kan dat via ons e-mailadres:
info@fsrom.nl of telefonisch bij een van de
bestuursleden (zie onder).
Geweldig resultaat fondsenwerving auto..!
Toen we in de zomer van 2016 als bestuur van FSR
een besluit namen, dat we fondsen zouden gaan
werven voor de noodzakelijke aanschaf van een
nieuwe auto voor het werk in Roemenië, hadden we
niet kunnen bedenken dat we aan het einde van het
jaar ruim €20.000 tot onze beschikking zouden hebben
om deze auto aan te schaffen. Hoewel we als bestuur
al jaren in dankbaarheid terugkijken op de geweldige
steun van sponsors en donateurs, waren we hier toch
wel even stil van… Geweldig! Dankbaar! We zien dit
als Gods zegen op dit werk. Natuurlijk willen we
iedereen die hieraan heeft bijgedragen ook langs deze
weg nogmaals hartelijk bedanken voor uw bijdrage.
Inmiddels is de bestelling voor de nieuwe VW Caddy
geplaatst en onze Roemeense medewerkers hopen
binnen enkele weken de nieuwe auto in gebruik te
kunnen nemen. Met deze auto kan FSR de komende
jaren weer veel bezoeken afleggen en goederen
afleveren bij de sponsorgezinnen. Veel gezinnen
buiten het centrum van Oradea en in de dorpen in de
omgeving wonen aan onverharde wegen, waar een
goede en betrouwbare auto onontbeerlijk is voor een
goede hulpverlening. De ‘oude’ auto zal voortaan
alleen worden ingezet voor het werk in Oradea-stad,
waar naast sponsorgezinnen vooral ook onze
sponsorstudenten worden bezocht. In onze volgende
nieuwsbrief hopen we een mooie foto van onze
medewerkers met de nieuwe auto te kunnen tonen...
Winterhulp onmisbaar tijdens strenge winter…
Tot grote opluchting van veel gezinnen in Roemenië
zijn in de natuur de eerste tekenen van het komende
voorjaar zichtbaar. De afgelopen maanden is het een
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paar keer behoorlijk koud geweest en op sommige
plaatsen is er ook veel sneeuw gevallen. FSR probeert
ieder jaar weer de meest arme sponsorgezinnen de
winter door te helpen met stookhout en indien
noodzakelijk een kachel. Omdat de Roemeense
overheid de regels inzake het kappen van bomen en
het transporteren van hout zeer sterk heeft
aangescherpt, zijn de mogelijkheden om tegen reële
prijzen aan stookhout te komen inmiddels behoorlijk
ingeperkt. In overleg met onze Roemeense
medewerkers in Oradea is in het najaar 2016
onderzocht of er geen alternatieven voor stookhout
zijn. Naar aanleiding hiervan hebben we in de
afgelopen maanden een aantal sponsorfamilies
voorzien van briketten van geperste houtsnippers en
agro-afval. Deze briketten lijken vooralsnog een
redelijk alternatief voor stookhout en zijn bovendien
milieuvriendelijker.

Ani en Grig brengen nieuwe kachel bij sponsorgezin

Ook hebben we een aantal sponsorgezinnen, die daar
echt aan toe waren, kunnen voorzien van een nieuwe
kachel. Een kachel geeft deze gezinnen niet alleen
warmte, maar er wordt ook op gekookt.
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Naast stookhout en kachels bestaan onze winterhulp
ook uit het kopen van winterschoenen voor de
schoolgaande kinderen uit onze sponsorgezinnen.
Ook dit jaar hebben we weer 200 kinderen blij mogen
maken met nieuwe winterschoenen, zodat zij in ieder
geval met droge voeten naar school kunnen…

Zaaigoed: Bidden voor een goede oogst…
Al jaren ontvangen we van een Nederlands bedrijf een
grote hoeveelheid zaaigoed waarmee we vele
gezinnen in Roemenië kunnen helpen om gedurende
een deel van het jaar in hun eigen voedsel te voorzien.
Ook dit jaar hebben we weer een mooie hoeveelheid
zaaigoed ontvangen en de distributie in Roemenië
naar de gezinnen heeft inmiddels plaatsgevonden. Het
zelf verbouwen van groenten helpt ook mee om de
gezinnen te motiveren om te investeren in de
verbetering van hun leefsituatie. Net zoals vele
Nederlanders trots zijn op hun moestuin geldt dat ook
voor veel Roemeense gezinnen. We zijn dan ook
dankbaar voor deze jaarlijkse gift, waarmee we ook
veel Roemeense gezinnen weer een gelegenheid
bieden om trots te zijn op hun eigen werk.

worden, maar dat is voor deze zeer gemotiveerde
jongeren geen probleem. De meesten realiseren zich
heel goed dat zij dankzij de hulp van Nederlandse
sponsors een unieke kans krijgen om een opleiding te
volgen en daarmee ook een betere kans hebben om in
de hedendaagse maatschappij mee te komen. Een
goede opleiding is cruciaal voor het vinden van werk,
zeker voor de jongeren uit deze arme gezinnen. Onze
medewerkers proberen hen zoveel mogelijk te
stimuleren en motiveren om hun opleiding serieus op
te pakken en af te ronden. Voor deze jonge mensen
die vaak een hele week van huis zijn en op een
internaat verblijven, zijn Ani, Lili en Grig een tweede
moeder en vader. Deze rol is voor jongeren op deze
leeftijd enorm belangrijk…

Een ‘big hug’ van Lili voor een van onze sponsorstudenten…

Voorbereiding Bogakampen in volle gang…
Ook de komende maanden staan er naast het
‘normale’ hulpverleningswerk weer diverse activiteiten
op het programma. In mei probeert Ani weer een
weekend in Boga voor de moeders van de
sponsorgezinnen te organiseren. Deze weekenden
zijn de laatste jaren erg succesvol en zeer
bemoedigend voor de deelnemers en onze
medewerkers.
Natuurlijk wordt ook alweer nagedacht over de
kinderkampen in Boga tijdens de zomermaanden.
Deze weken vragen de nodige voorbereiding en we
hopen ook dit jaar weer op 3 mooie weken, waarin we
meer dan 100 kinderen een prachtige week in een
andere omgeving kunnen aanbieden. Helpt u weer
mee om dit financieel mogelijk te maken…?

Laten we ook dit jaar weer bidden voor een goede oogst…

Grote groep studenten op weg naar examen…
Van de 65 sponsorstudenten in ons programma zitten
er 13 in het laatste jaar van hun opleiding. Deze
studenten hopen dus binnen enkele maanden hun
opleiding af te ronden. Dat betekent wel dat er de
komende maanden nog even hard gewerkt moet

Tot slot
We mogen weer in dankbaarheid terugkijken op het
vele werk dat FSR in de afgelopen maanden heeft
kunnen verzetten. Zoals eerder gezegd zijn we zeer blij
met de hulp van onze sponsors en giftgevers. 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 blijven gedenken in uw gebeden?
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