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Geachte sponsor,
De winter is gelukkig weer achter de rug en de
Roemenen zijn blij dat ze weer buiten kunnen zijn!
Ook dit jaar duurde de winter lang en de
omstandigheden waren zwaar vanwege de hoge
kosten voor onderhoud (eten, stookhout) en de grote
werkloosheid. In deze nieuwsbrief willen wij o.a. een
verslag doen van de reis die twee stuurgroepleden in
april gemaakt hebben.

Ondersteuningsreis april 2010 ...
Van 14 - 22 april hebben we (André Buijs en Fred
Drenth) een bezoek gebracht aan Roemenië om onze
medewerkers ter plaatse te ondersteunen en te
bemoedigen. Daarnaast evalueren we de FSR
werkzaamheden en gaan we op bezoek bij de
sponsorgezinnen en de jongeren die via ons
programma een beroepsopleiding volgen.
Één situatie willen we er hier uitlichten om u te laten
zien dat uw steun nog steeds hard nodig is. Achter
één poort naar een binnenplaatsje met een lange
gang wonen in totaal zes gezinnen waarvan de
volwassenen vrijwel allemaal aan erfelijke ziektes
lijden. Daarnaast hebben de meeste gezinnen
inmiddels geen kostwinner meer (economische
crisis), waardoor er gebrek is aan alles: medicijnen,
voedsel en warmte. Ook de woonomstandigheden
zijn erbarmelijk: één mevrouw, die we nog niet eerder
hadden gezien, woont met haar partner in een hok,
nog erger en smeriger dan een stal, geen electra,
geen verwarming, geen water. En dan ook nog ziek...

Stookhout voor diegenen die in de kou zitten...
Afgelopen winter hebben we dankzij de vele giften
veel gezinnen kunnen helpen die geen geld meer
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hadden om hun huis warm te houden. Zo hebben we
ook deze 6 gezinnen kunnen helpen (zie foto). De
houtvoorraad was op en de winter zou nog wel een
paar maanden duren. We hebben toen een
vrachtwagen hout bestelt en afgeleverd voor de deur
van dit woonerf. U kunt u voorstellen hoe opgelucht
deze mensen waren!
Na een aantal dagen zijn we samen met Grig
vertrokken naar Dumbraveni (ons tweede werkgebied in midden Roemenië) om ook daar onze
medewerkers (Constantin&Maria Gherlit en Mihai
&Dorina Ghergely) te ontmoeten en het werk aldaar
te evalueren.
Ook in dit gebied heeft de werkloosheid hard
toegeslagen. We hebben allereerst 3 kandidaat
gezinnen bezocht die dringend in aanmerking komen
voor hulp.
Speciaal vanwege ons bezoek hebben onze
medewerkers in Dumbraveni een maaltijd voorbereid
waarvoor alle families die we ondersteunen in dat
gebied waren uitgenodigd. Het was fijn om te zien dat
veel
families vertegenwoordigd waren. We zijn
begonnen met het vertonen van een film van een
jongen die geboren is zonder armen en benen.
Ondanks zijn handicap liet hij in veel dingen zien dat
hij op God vertrouwd. Dat maakte grote indruk op de
aanwezigen. Daarna zijn we overgegaan tot de
maaltijd. We hebben tijdens de maaltijd met veel van
de mensen, al dan niet met de hulp van Grig, kunnen
praten. Volgens alle aanwezigen was deze avond
voor herhaling vatbaar en ook voor ons was het een
geweldige ervaring!
De volgende dag hebben we het werk in Dumbraveni
besproken met de fam. Gherlit en de fam Ghergely.
Ook mochten we ze verblijden met het nieuws dat
dankzij een mooie gift van een sponsor we een auto
kunnen aanschaffen om het werk daar goed te
kunnen blijven verrichten (de huidige auto (Dacia) is
26 jaar oud en mag na de zomer niet meer gebruikt
worden).
Terug in Oradea hebben we diverse dorpen in de
omgeving van Oradea bezocht en ook de
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kledingopslag. De opslag was vrijwel leeg terwijl er
veel kleding nodig is. Er is met name een tekort aan
baby- en kinderkleding. Het is ontroerend om bij een
familie een zak met kleding en beddengoed af te
leveren en te zien hoe de ogen van de kinderen gaan
stralen.

Verder hebben we de directeur van een lagere school
bezocht die ons, samen met zijn hoofdonderwijzeres,
helpt bij het selecteren van jongeren die sponsoring
voor hun vervolgopleiding nodig hebben. Dit zijn
nuttige contacten.
We merken bij diverse gezinnen met ziekte dat er
geen geld is om de noodzakelijke medicijnen te
kopen. Gelukkig kunnen wij dan helpen.
We bezoeken al jaren een gezin waar we niet veel
vooruitgang zagen. De man had geen werk en was
vaak dronken. Thuis was het een bende en de
kinderen zagen er troosteloos uit. Afgelopen winter is
de man door een wonderlijke genezing christen
geworden. Toen we dit gezin bezochten geloofden we
onze ogen nauwelijks. De situatie in het gezin is
compleet veranderd. Ze zien er nu schoon en
verzorgd uit en ze hebben een positieve enthousiaste
blik in hun ogen. Het laat zien dat we als FSR nog
zoveel kunnen proberen te helpen (met soms weinig
zichtbaar succes), maar dat als Gods Geest mensen
aanraakt de bezem door hun hele bestaan gaat en
dat alles mogelijk is wat eerst ondenkbaar leek. Gods
daden zijn ongekend groot.

Onrust in Roemenië...
We horen ook veel verhalen over de onbegrijpelijke
maatregelen die over Roemenië worden uitgestort.
Hier volgen er een paar:
 De regering is van plan om alle sociale uitkeringen
en pensioenen met 15% te verlagen. Dat betekent
dat veel ouderen zullen overlijden omdat zij de
medicijnen niet meer kunnen betalen (dat is
overigens nu al zo). Wat een land dat zo met zijn
oudere burgers omgaat.
 Mensen die een bedrijfje zijn begonnen moeten
belasting afdragen als ze winst maken. Dat is
normaal zou je zeggen. Ze moeten nu echter ook
belasting betalen als ze geen winst maken! Gevolg
is dat veel nieuwe bedrijfjes failliet zijn en de
medewerkers hun baan kwijt zijn geraakt. De grote
bedrijven (vaak nauwe banden met de politiek)

hebben hier op de één of andere manier geen last
van....
 Onderwijzers zijn verplicht 2 maanden onbetaald
verlof op te nemen. Hierdoor worden zij feitelijk
15% gekort op het salaris.
 Om naar een dokter te gaan moet er nu een
instapbelasting betaald worden. Dit lijkt redelijk
normaal, maar zieken moeten zowiezo al heel veel
geld onder de tafel doorschuiven naar het medisch
personeel; dat is niet veranderd!
In Roemenië heerst door al deze nieuwe wetgeving
grote onrust onder de bevolking. De regering zegt dat
het nodig is om het begrotingstekort niet te laten
oplopen tot 9.1% (= 11 miljard euro). Dat kan
Roemenië niet betalen.
Ook het Internationale
Monetaire Fonds eist maatregelen. De oppositie
beschuldigt de regering ervan de lasten neer te
leggen bij de gewone mensen. We weten niet hoe dit
gaat aflopen, maar wat we wel weten is dat het leven
voor de gewone man steeds moeilijker wordt en dat
onze steun alleen maar meer nodig is!

Boga kampen....
Afgelopen mei is er weer een vrouwenweekend in
Boga geweest. Zo’n 20 vrouwen uit Oradea e.o. en
Dumbraveni zijn van vrijdagdag tot en met
zondagmiddag bij elkaar geweest, ondersteund door
een team van kooksters en drie begeleidsters uit
Engeland. De vrouwen hebben een heerlijk weekend
gehad met goede bijbelstudies, vele gesprekken,
gezelligheid en sportieve ontspanning (zie foto). Voor
diverse vrouwen was dit de eerste keer dat ze een
weekend weg waren zonder de zorgen voor hun
gezin. We mogen God en de sponsoren danken dat
een dergelijk kamp ook dit jaar weer mogelijk was.

Op dit moment zijn we druk bezig drie kinderkampen
te organiseren. Het is de bedoeling om 3 kampen
(met elk 45 kinderen) te organiseren. Maar daarover
de volgende nieuwsbrief meer!
Tenslotte…
Hopelijk hebben we u weer wat kunnen bijpraten over
het werk van FSR in Roemenië. Zoals u heeft kunnen
lezen is het werk nog hard nodig en we kunnen niet
zonder uw steun. Wilt u ook het werk van FSR blijven
gedenken in uw gebeden?
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