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Geachte sponsor,
Voor u ligt de eerste nieuwsbrief van dit jaar. Hierin
stellen we onder andere ons nieuw bestuurslid voor.
Daarnaast hebben we een mooi verhaal van een exstudent. Tevens brengen wij u op de hoogte van enkele
belangrijke activiteiten die de laatste paar maanden
hebben plaats gevonden. We hopen dat u via onze
periodieke nieuwsbrief nog meer betrokken raakt bij de
hulpverlening onder de allerarmsten in Roemenië. We
wensen u 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).

Van sponsorstudent naar sponsor
Onlangs werden wij blij verrast door onderstaand
verhaal van een ex-student. Wij noemen haar voor dit
verhaal even Dorina. Zij is één van de (toen nog)
studenten op onderstaande foto.
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bezochten Dorina en haar man onze medewerkster
Ani en haalden herinneringen op. Dorina is nog steeds
ontzettend dankbaar voor de hulp die ze precies op het
goede moment in haar leven kreeg. Het heeft haar
leven ingrijpend ten goede gekeerd. Vanuit deze
dankbaarheid wil zij met haar man nu ook een arm
gezin of student sponsoren. Wat een prachtige
ontwikkeling!

Nieuw bestuurslid
Graag stellen wij u voor aan ons nieuw bestuurslid
Richard Boskamp. Richard wordt onze nieuwe
penningmeester. In het dagelijks leven is Richard
registeraccountant. Hij is getrouwd met Margit en heeft
2 zoontjes: Micha (4) en Ignas (2). Hij woont met zijn
gezin in Zwolle.

Dorina is opgegroeid in een klein dorp binnen de regio
waar FSR actief is. Ze was het oudste kind van een
gezin met 4 kinderen. Haar vader werkte altijd hard,
maar door de uitzichtloosheid van hun situatie raakte
hij verslaafd aan de alcohol. Uiteindelijk is hij daar aan
overleden. De moeder bleef met de zorg voor 4 jonge
kinderen achter en had geen inkomen meer. Door
onze contacten met de schooldirecteur in het
betreffende dorp konden wij dit gezin ondersteunen.
Dorina heeft hierdoor een beroepsopleiding kunnen
volgen en daarna heeft ze zelfs nog een universitaire
studie rechten gedaan. Momenteel werkt ze als jurist
bij de politie. Sinds 2 jaar is ze getrouwd. Onlangs

Richard neemt de penningmeester werkzaamheden
over van Evert Brouwer, die na 8 jaar bestuurslid
geweest te zijn te kennen heeft gegeven dat hij zijn
werkzaamheden voor FSR niet meer kan combineren
met zijn andere activiteiten. Wij willen hierbij Evert
hartelijk bedanken voor zijn grote inzet voor FSR. Met
name zijn inzet voor de verzelfstandiging van Stichting
FSR was onmisbaar. We zijn heel blij dat Richard ons
komt versterken en zijn enthousiasme voor zijn nieuwe
taak doet ons nu al goed!
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het predikaat CBF-Erkend Goed Doel en is tevens en aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling waardoor uw giften geheel belasting
aftrekbaar zijn. Giften zijn zeer welkom: NL26ABNA0494808926 t.n.v. Stichting Familie Sponsorplan Roemenië, Aalsmeer. Voor meer informatie kunt
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Schoenen
Afgelopen winter hebben we weer circa 200 kinderen
en jongeren blij kunnen maken met nieuwe schoenen.
Schoenen betekenen heel veel in het leven van onze
sponsorgezinnen. Deze gezinnen hebben zelf geen
geld om schoenen te kunnen kopen voor hun kinderen.
Sommige kinderen kunnen zelfs niet naar school als
ze geen (goede) schoenen hebben, omdat ze best wel
ver moeten lopen naar school. Het zal u niet verbazen
dat deze kinderen en jongeren dan ook ontzettend blij
zijn als onze medewerkers Ani, Grig en Lili langs
komen met nieuwe schoenen voor hen. Kijk maar eens
goed naar de foto hieronder.

Dagelijkse praktijk
Onze Roemeense medewerkers Ani, Grig en Lili
bezoeken onze sponsorgezinnen en studenten zeer
regelmatig. Zij brengen hiervan wekelijks verslag uit
aan ons als bestuur. Uit een recent verslag bleek maar
weer eens hoe schrijnend de armoede in Roemenië
nog steeds is.
Zo werd één gezin aangezegd dat hun woning van
elektriciteit wordt afgesloten. Een ander gezin had
geen geld meer om hun woning te verwarmen. Een
vrouw uit ons sponsorprogramma had geen geld voor
een noodzakelijke medische behandeling. Gelukkig
hebben wij deze mensen, dankzij uw financiële
ondersteuning, kunnen helpen.
Ook kregen wij bericht van een studente dat zij heel
dankbaar is dat ze op het internaat bij haar school kan
verblijven. Dit vanwege het feit dat ze nu wel warme
maaltijden krijgt……
Wij zijn heel dankbaar dat we zo’n fantastisch,
betrokken team in Roemenië hebben dat veel arme
mensen in de regio van Oradea al jarenlang
ondersteunt.

Zaaigoed
Binnenkort wordt er weer een grote zending
groentezaden naar Oradea getransporteerd. Deze
groentezaden
worden
verdeeld
onder
de
sponsorgezinnen die de beschikking hebben over een
stukje grond. De gezinnen die groente kunnen
verbouwen, kunnen hierdoor deels in hun eigen
voedsel voorzien. Door de goede kwaliteit van de
zaden is de oogst vaak groot.

Lili, Grig en Ani

Tot slot
We mogen weer in dankbaarheid terugkijken op het
vele werk dat FSR in de afgelopen maanden heeft
kunnen verzetten. Dankbaar zijn we ook voor de hulp
van onze sponsors. 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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