NIEUWSBRIEF
April 2018

U heeft nu de eerste nieuwsbrief van 2018 onder ogen.
In de komende nieuwsbrieven gaan we telkens een
vraag beantwoorden die ons door onze (potentiële)
sponsoren m.b.t. het werk van FSR wordt gesteld.
Deze keer beantwoorden we de vraag hoe lang
families door FSR worden gesponsord. Daarnaast
wordt u ook geïnformeerd over de meest recente
ontwikkelingen zoals de reis van Evert Brouwer en
André Buijs in maart naar ons Roemenië team.
Als u wilt reageren dan kan dat via ons e-mailadres:
info@fsrom.nl of telefonisch bij een van de
bestuursleden (zie onder).
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Duur sponsoring
Vraag: voor welke duur worden gezinnen door FSR
gesponsord?
Antwoord: dat is verschillend. Ons motto is: “hulp op
maat”. Dit vertaalt zich hierin dat minimaal elk halfjaar,
tijdens de bezoeken die wij als bestuursleden in het
voor- en najaar brengen, van elk gezin de situatie met
Ani, Lili en Grig wordt doorgesproken. Lees voor gezin,
zowel een gezin alsook een persoon die alleen is,
bijvoorbeeld en weduwe of weduwnaar. Het gaat dan
om het welzijn van die gezinnen en om de vraag of de
huidige financiële hulp moet worden aangepast of zelfs
kan worden gestopt.

Een voorbeeld:
Bij een van de gezinnen die we al sinds 2000
ondersteunen is de man psychisch niet in orde
waardoor hij niet kan werken terwijl hij wel medicijnen
nodig heeft. Overdag ligt hij in bed, en ’s nachts zet hij
zijn kleine huisje op stelten. Zijn vrouw stond daarom
al de jaren alleen voor de opvoeding van de kinderen
en heeft (mede door de slechte nachtrust) een zwaar
leven achter de rug. Gelukkig konden we helpen met
de medicijnkosten, kleding en voedselpakketten. Ook
konden de kinderen door onze ondersteuning een
opleiding volgen. Daarnaast hebben we geholpen om
het ‘huis’ in enigszins bewoonbare staat te houden
door o.a. het leveren van een nieuwe kachel.

Gelukkig zijn er gezinnen waarbij de situatie zodanig
verbeterd dat de sponsoring kan worden beëindigd.
Bijvoorbeeld doordat een gezinslid vast werk heeft
gevonden of doordat kinderen het huis uitgaan.
Daarentegen zijn er ook gezinnen waarvan het vrijwel
zeker is dat de sponsoring – bij in leven blijven van de
gesponsorde – niet beëindigd kan worden. Voorbeelden hiervan zijn ouderen en chronisch zieken die
met de beperkte ondersteuning van de overheid
onvoldoende middelen hebben.
Maar om een idee te geven van de duur van de
sponsoring: er zijn 17 gezinnen die 15 jaar of langer
worden ondersteund. Dit zijn 17 gezinnen van de in
totaal 97 gezinnen die eind 2017 werden ondersteund.

Dit gezin lukt het maar niet uit de armoede te komen!

Gemiddeld stopt elk jaar de ondersteuning van 7
gezinnen. Enkele redenen zijn hierboven aangegeven.
Voor de volledigheid is de onderstaande grafiek
opgenomen. De blauwe staafjes geeft het aantal

Gelukkig heeft de inmiddels getrouwde zoon af en toe
werk waardoor hij samen met FSR een eigen huis
heeft kunnen bouwen. Dit was hard nodig omdat hij
samen met zijn vrouw en twee kinderen inwoonde bij
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de ouders in het kleine huisje. Inmiddels heeft hij
samen met zijn vrouw de zorg voor vader deels over
kunnen nemen en daar is nu de zorg voor moeder
bijgekomen nu eind vorig jaar borstkanker bij haar is
geconstateerd. Het is duidelijk dat we hier na al die
jaren nog steeds niet kunnen stoppen.
In ons beleidsplan is de doelstelling opgenomen dat
jaarlijks de sponsoring van 5% van de families wordt
beëindigd omdat de situatie dusdanig verbeterd is dat
ze zelfstandig verder kunnen. Deze doelstelling willen
we bereiken door deze gezinnen actief te helpen uit
hun slechte situatie te komen, bijv. door het volgen van
een studie of het zoeken naar een passende baan.
Deze doelstelling mag natuurlijk nooit een reden
worden om schrijnende gevallen die op onze weg
komen niet te gaan helpen omdat we mogelijk nooit
meer van het gezin afkomen gezien de situatie (ziekte,
ouderdom, etc.)! Ook hierin zoeken we naar de balans
en dat valt soms niet mee omdat er meer
sponsorverzoeken op onze weg komen dan wij
financieel aankunnen.

Tirian, het nieuwe sponsorgebied voor FSR
In deze regio hebben we 7 gezinnen bezocht. Veel
gezinnen hebben geen inkomen (vader heeft geen
opleiding) en de situatie is vaak zorgelijk omdat het
leven van een gezin met weinig eten, geen goede
kachel en een aanzienlijk aantal kinderen moeilijk is.
Ook komen we steeds situaties tegen waar ziekte is.
De medische kosten maakt het nog meer onmogelijk
voor deze mensen om een redelijk bestaan op te
bouwen. Tijdens onze bezoeken hebben de
medewerkers gegevens opgenomen die gebruikt
worden om te beoordelen of sponsoring gestart kan
worden en voor welk bedrag per maand.

Ten overvloede: de studenten worden afhankelijk van
de studieduur voor drie of vier jaar ondersteund.
Momenteel worden 69 studenten door FSR
ondersteund.

Ervaringen tijdens de reis
Afgelopen maand maart zijn Evert en André op bezoek
geweest bij het Roemenië team. Er stond weer een
aardig programma gepland. Naast het bezoeken van
veel potentieel nieuw te sponsoren gezinnen hebben
we ook gesproken met een aantal van de 22 studenten
die deze zomer afstuderen.
Nieuwe sponsorgezinnen
Doordat we geleidelijk aan het terugtrekken zijn uit het
gebied van Dumbraveni (zie eerdere nieuwsbrief), we
nog steeds groeien in het aantal sponsors en omdat er
gelukkig nog altijd gezinnen zijn waar de situatie zo
verbeterd is dat we de sponsoring kunnen stoppen, zijn
we op bezoek gegaan bij kandidaat sponsorgezinnen
in de omgeving van Oradea. Dit zijn gezinnen die op
de reservelijst staan en wachten op sponsoring vanuit
Nederland. Hoe komen we eigenlijk altijd maar aan
nieuwe gezinnen? Deels gebeurt dat via de
sponsorgezinnen zelf. Zij weten van nog meer
armoedige situaties in hun omgeving en daarom
komen zij regelmatig nieuwe gezinnen bij ons melden.
Soms gebeurt dit ook via de formele instanties waar
we bekend zijn. Zo kreeg Ani recentelijk het verzoek
van een psycholoog in een kinder-psychiatrisch
ziekenhuis om eens een kijkje te nemen op een
bepaald adres. Zo zijn we ook terecht gekomen in
Tirian wat voor FSR een nieuw gebied is ten
zuidwesten van Oradea. Toen het Roemenië team op
verzoek daar voor de eerste keer kwam bleek al snel
dat het niet moeilijk zal zijn om 10 gezinnen te vinden
die eigenlijk acuut hulp nodig hebben.

Een kandidaat sponsorgezin
Afstuderende sponsor-studenten
Gelukkig hebben we ook jongeren bezocht die bijna
hun gesponsorde studie hebben afgerond. Dit zijn altijd
mooie bezoeken! In de afgelopen 4 jaar zijn deze
jongeren ontwikkeld van verlegen dorpskinderen tot
zelfbewuste adolescenten. Daarnaast doen ze het
goed op school en de meesten willen parttime gaan
werken en op de universiteit gaan studeren!
Nieuwsfeiten
1. Binnenkort komt een nieuwe frisse FSR folder
beschikbaar.
2. Momenteel wordt ook gewerkt aan een nieuwe
website. In een volgende nieuwsbrief komen we
daar op terug.

Tot slot
Nu we hebben gezien dat het werk van FSR nog altijd
van grote waarde is voor de gezinnen willen we u
vragen ons te blijven ondersteunen en het werk van
FSR te gedenken in uw gebeden?

Jan Agterhof, Evert Brouwer, André Buijs, Fred Drenth,
Gert-Jan Groeneveld, Cees Lock en Jan Venema

