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Geachte sponsor,
Hierbij ontvangt u onze tweede nieuwsbrief van dit
jaar. De afgelopen maanden is er zowel in Roemenië
als in Nederland weer veel gebeurd. In deze
nieuwsbrief willen we u daar iets meer over vertellen.
Zoals u ziet is onze nieuwsbrief in een nieuw jasje
gestoken. We hopen met deze nieuwe lay-out de
leesbaarheid van onze nieuwsbrief verder te
verbeteren. Onze nieuwsbrief verschijnt voortaan
driemaal per jaar in de maanden april, september en
december. Wij wensen u veel leesplezier! Reacties
zijn zoals altijd welkom op ons e-mail adres:
info@fsrom.nl of op een van onderstaande
telefoonnummers.

Kinderen genieten volop tijdens Boga kampen
De afgelopen twee maanden mochten ook de
kinderen in Roemenië genieten van een mooie
zomervakantie. Echter, op reis gaan met hun ouders
in een caravan of tent, of vliegen naar een zonnige
bestemming is er voor deze kinderen niet bij. De
kinderen spelen meestal thuis of rondom het huis.
Tijdens de zomermaanden moeten de kinderen in de
dorpen hun ouders vaak helpen op het land. Veel
kinderen verlangen er dan ook naar om eens een
week op vakantie te mogen. Kinderkampen zijn dan
ook erg populair in Roemenië. Om in een deel van
deze behoefte te voorzien, organiseren onze
Roemeense medewerkers, Ani en Grig, jaarlijks een
aantal kinderkampen in Boga. Dit jaar hadden ze de
mogelijkheid om drie kampen van een week
organiseren. Dankzij de hulp van een tiental
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Roemeense vrijwilligers voor onder andere de keuken
en het activiteitenprogramma, mochten 120 kinderen
genieten van een heerlijke week in een prachtig
natuurgebied.
Tijdens de eerste week waren kinderen uit het dorp
Corbesti te gast in Boga. In dit dorp woont een groot
aantal sponsorgezinnen. Bijzonder was dat ook het
lokale schoolhoofd, de heer Francu, en zijn vrouw
aanwezig waren. Het FSR werkt al jaren lang op zeer
plezierige wijze samen met de familie Francu en
samen met de kinderen hebben ze kunnen genieten
van een gezellige en zonnige week.
De tweede week bestond de groep uit kinderen
tussen 6 en 12 jaar. Deze week kwamen de kinderen
voornamelijk uit Oradea en Lazareni. In het Bogakamp kunnen deze kinderen lekker spelen en
ravotten. Dankzij hun jeugdig enthousiasme gebeuren
er soms kleine ongelukjes, dus moesten er af en toe
pleisters worden geplakt en kinderen worden
getroost. Voor de kinderen is zo’n vakantie echt een
belevenis. Tijdens de wandelingen verdringen de
kinderen elkaar om aan de hand van een van de
leiders te kunnen lopen en op die manier hun
verhalen en vragen kwijt te kunnen. Ook voor de
leiding is dit zeer ontroerend om mee te maken. Je
wordt dan weer bewust hoe zeer sommige kinderen
verlangen naar een beetje aandacht en warmte.
Daarnaast is het prachtig om te zien hoe deze jonge
kinderen elkaar ook zoveel mogelijk helpen. Toen het
tijdens een wandeltocht begon te regenen, droegen
de oudere kinderen de kleintjes om ze zo snel
mogelijk terug te brengen naar het warme en veilige
kamp…
De derde en laatste kampweek van dit jaar bestond
uit tieners van 12 tot 18 jaar. Hoewel deze
leeftijdscategorie weer een hele andere benadering
vraagt dan de jonge kinderen, kan de leiding ook hier
terugkijken op een goede week. Als afsluiting van
deze week werd een toneelstuk opgevoerd door de
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tieners zelf. Dan blijkt dat juist kinderen, waarvan je
het niet verwacht, over het meeste talent beschikken.

Studenten behalen goede resultaten
Dankbaar kijken we terug op de resultaten, die in het
afgelopen schooljaar door ’onze’ studenten zijn
behaald. In juni konden 13 studenten hun studie met
succes afronden. Dankzij hun opleiding ziet de
toekomst van deze studenten er een stuk
rooskleuriger uit. Wij zijn dankbaar voor deze
zegeningen op ons werk. In de afgelopen jaren
hebben enkele tientallen studenten via ons
sponsorprogramma een studie met succes kunnen
afronden en een baan gevonden.

Met ingang van het schooljaar 2006-2007 hebben we
weer 15 nieuwe studenten in ons sponsorprogramma
opgenomen. Voor een aantal van deze studenten zijn
we nog op zoek naar sponsors. Op grond van haar
ervaring in het verleden vertrouwt de Stuurgroep FSR
erop dat de komende maanden zich nieuwe sponsors
zullen aanmelden. Wellicht kunt u ons hierbij helpen
door in uw naaste omgeving het werk van het FSR
eens onder de aandacht te brengen.

FSR ook in Nederland actief
Tot nu toe hebben we in onze nieuwsbrieven
voornamelijk geschreven over de hulpverlening in
Roemenië. In deze nieuwsbrief willen u iets meer
vertellen over onze activiteiten in Nederland. Naast
de periodieke stuurgroepvergaderingen en de
wekelijkse contacten met onze medewerkers in het
veld, houdt de Stuurgroep FSR zich onder meer bezig
met PR-activiteiten en het inzamelen van goederen.
Ook in de afgelopen maanden hebben leden van de
Stuurgroep FSR presentaties gegeven om de vraag
om hulp vanuit Roemenië onder de aandacht te
brengen, met als resultaat dat zich nieuwe sponsors
hebben aangemeld en een aantal bestaande
sponsors hun maandelijkse bijdrage hebben
verhoogd. Voor dit laatste zijn we ook blij omdat de

kosten voor levensonderhoud in Roemenië maar
blijven stijgen.
Dankbaar zijn we ook voor de goederen, die we in de
afgelopen periode mochten ontvangen, waaronder:
• 26 computers en andere apparatuur van een
bedrijf uit Hilversum. Hiermee willen we op een
school in Roemenië een computerlokaal inrichten.
• 200 gewone potloden en 250 mapjes met
kleurpotloden van een particulier t.b.v. ons project
‘schoolmaterialen’.
• 6 grote dozen met T-shirts van een Amsterdams
bedrijf. Deze kleding was voorzien van een oud
logo, waardoor het bedrijf ze niet langer kon
gebruiken. In Roemenië is men er echter blij mee.
• 60 dozen met allerlei kleding via een groot aantal
particulieren, die ons regelmatig voorzien van
tweedehands kleding.
Dit zijn slechts enkele voorbeelden. Het mag duidelijk
zijn dat de Stuurgroep FSR ook in Nederland erg
actief is. Tenslotte is ons hulpverleningswerk voor
een belangrijk deel afhankelijk van de betrokkenheid
van sponsors en andere gulle gevers in Nederland.
Zonder deze achterban kunnen we ons werk in
Roemenië niet uitvoeren. We hopen dan ook dat u
ons werk de komende tijd trouw blijft ondersteunen.

Samenstelling Stuurgroep FSR
In mei 2006 is de Stuurgroep
FSR uitgebreid met een
nieuw lid, Herro Vogel. Herro
zal de taken van Kees
Brouwer, onze databasebeheerder, gaan overnemen.
Herro woont samen met zijn
vrouw Jenneke en hun drie kinderen in Kampen. In
het dagelijks leven heeft Herro heeft een eigen bedrijf
op het gebied van bouwmanagement. We wensen
Herro veel plezier en wijsheid toe bij zijn nieuwe taak.
Ook willen we Kees hartelijk bedanken voor zijn vele
jaren inzet voor het FSR werk.

Tot slot…
We mogen terugkijken op een gezegende periode.
Zowel in Roemenië als in Nederland is veel werk
verzet. Onze dank gaat in de eerste plaats uit naar
onze hemelse Vader. Hij gaf ons wat nodig was om
dit werk te kunnen doen. We bedanken ook onze
sponsors voor de steun in de afgelopen maanden.
Wilt u ons werk ook in uw gebed gedenken?
Met vriendelijke groeten, de Stuurgroep FSR,

Kees Brouwer, André Buijs, Fred Drenth, Arie Eveleens,
Albert Koning, Jan Swijnenburg, Jan Venema en Herro Vogel

