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juli 2013

Geachte sponsor,
De laatste nieuwsbrief dateert al weer van februari.
Dus het wordt tijd om u opnieuw of voor het eerst te
informeren over de situatie in Roemeniè.
In het voorjaar zijn twee bestuursleden op
werkbezoek in Roemenië geweest. Een verslag
daarvan treft u hierbij aan. De vakantiekinderkampen
in Boga staan op het punt te beginnen. Recent
hebben we als bestuur besloten de voedselpakketten
niet alleen in de winterperiode maar het gehele jaar
aan te vullen. U zult begrijpen dat hiermede extra
kosten zijn gemoeid.
Als u wilt reageren dan kan dat via ons e-mailadres:
info@fsrom.nl of telefonisch bij een van de
bestuursleden (zie onder).

Werkbezoek voorjaar 2013…
Deze keer een verslag van onze reis per dag:
Woensdag: Op 3 april zijn Jan Agterhof en Fred
Drenth voor een werkbezoek van 9 dagen per
vliegtuig vertrokken naar Boedapest. Hier zijn we
opgehaald door Grig en aan het begin van de avond
waren we bij Grig thuis in Oradea.
Donderdag: Deze dag hebben we besteed aan het
gezamenlijk doornemen van de situatie in de
gezinnen. We horen dan mooie verhalen van
gezinnen waar het beter gaat, maar ook over
gezinnen waar werkeloosheid of ziekte de situatie
bepaalt. Ook hebben we gesproken over de zorgen
bij de medewerkers: zowel Ani en Corina (de vrouw
van Grig) hebben gezondheidsproblemen. Dit zet
druk op het werk. Zij vragen ons gebed voor herstel
en kracht om het werk te kunnen blijven doen. Bidt u
mee? Deze reis hebben we weinig studenten ontmoet
omdat de scholen een speciaal programma hadden
en vervolgens wegens vakantie gesloten waren.
Vrijdag: We zijn vertrokken naar Dumbraveni,het
FSR sponsorgebied in het midden van het land.
Allereerst hebben wij samen met onze medewerker
Dorina Ghergely verschillende families bezocht.
s’Avonds hebben we met onze lokale medewerkers
alle gezinnen besproken om zo gezamenlijk te
beoordelen of er iets aan de hulpverlening
veranderen moet. Ook hier horen we van
werkeloosheid en ziekte in de gezinnen, zaken die
vaak samengaan met armoede. We zijn dankbaar dat
Dorina en Mihai Ghergely in Dumbraveni het werk op
een goede manier hebben overgenomen van Maria
en Constantin Gherlit.
Zaterdag:
Na
het
afronden
van
onze
werkzaamheden zijn we weer teruggereisd naar

In dit nummer:
 Reisverslag van werkbezoek april 2013 …
 Boga kampen: dit jaar maar 2 kampen…
 Transport …
Oradea waar we in de avond veilig aankwamen. Dit is
altijd een lange reisdag over een niet ongevaarlijke
weg omdat vele auto's denken dat ze wel even een
vrachtauto kunnen passeren.
Zondag: Zoals gebruikelijk zijn we op zondag naar de
kerk geweest en hebben we genoten van een
heerlijke rustdag.
Maandag: We zijn de gehele dag in- en rond Oradea
geweest. We hebben heel wat families bezocht en we
zien weer met onze eigen ogen hoe dramatisch de
situatie in sommige gezinnen is. Zo komen we bij een
gezin waar geen eten meer in huis is. Omdat het geld
op is nemen we een dochter mee naar een winkel en
kopen we brood voor het gezin (zie foto).

Het maakt ons duidelijk dat er nog veel redenen zijn
om met ons werk door te gaan.
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Dinsdag: Vandaag zijn we naar de dorpen Lazareni
en Corbesti gegaan. Naast sponsorgezinnen hebben
we hier ook enkele studenten ontmoet die vanwege
de schoolvakantie deze week thuis bij hun ouders
zijn. Dat is altijd een prachtig weerzien! Ook merk je
dan hoe blij de ouders zijn dat hun kinderen een kans
hebben gekregen om de cirkel van armoede te
doorbreken.
Woensdag: Op de laatste werkdag zijn we in
Serghis, Varciorog en Tetchea geweest. Overal horen
we de zelfde verhalen: veel ernstige ziektes, veel
werkloosheid, veel corruptie, lage uitkeringen. Het lijkt
soms zo uitzichtloos. Elk bezoek zien we dat meer
hulp eigenlijk hard nodig is en daarom hebben we als
bestuur besloten om de voedselpakketten structureel
te vergroten. Ook hebben we begin dit jaar besloten
om per maand een vast bedrag beschikbaar te stellen
voor medische hulp. We hopen en bidden dat dit
enige verlichting mag geven in de gezinnen die
medische kosten moeten maken.
Donderdag: Op deze dag hebben we afscheid
genomen van onze medewerkers en de reis naar huis
aangevangen.

Vakantiekampen …
Gelet op de gezondheidssituatie van Ani maar ook
Corina hebben we in overleg met Ani en Grig
besloten om het weekend voor studenten dit jaar niet
door te laten gaan. Ook hebben we er voor gekozen
om deze zomer niet drie- maar twee kinderkampen te
houden. Wij vinden het natuurlijk jammer dat we
daardoor 35 kinderen niet de kans geven er even
tussen uit te gaan, maar we denken dat dit beter is
voor onze medewerkers. Gelukkig mogen we dit jaar
weer bouwen op de hulp van ervaren mensen zodat
de werkdruk voor de leiding enigszins binnen de
perken kan blijven.

Transport …
Er is in Aalsmeer weer hard gewerkt aan het sorteren
e
van de ontvangen 2 hands kleding. Dit wordt gedaan
door een groep vrijwilligers die zich regelmatig hier
voor inzetten en daar zijn we vanzelfsprekend heel
blij mee!

De dozen met gesorteerde kleding worden naar
Heerhugowaard gebracht van waar ze op transport
gaan. Ook binnenkort gaat er weer een grote
vrachtwagen met o.a. gesorteerde kleding naar
Roemenie. Daarnaast wordt er een pallet vol met
incontinentiemateriaal
meegestuurd
en
zoals
gebruikelijk ook weer een grote hoeveelheid
vitamines. We zijn dankbaar dat we dit kunnen doen
mede dankzij de hulp van Stichting Promotie die alles
voor ons vervoert.

Tot slot
Naast de zorgen over de gezondheid van onze
medewerkers in Roemenië hebben we ook zorgen
over de gezondheidssituatie van ons medebestuurslid
Herro Vogel, die al anderhalf jaar niet goed mee kan
draaien met het FSR werk. Dankbaar zijn we dat
onze veldcoördinator Jan Venema na een
afwezigheid van een jaar zijn taken weer enthousiast
heeft opgepakt.

Kinderen lekker op kamp..

Ondanks
de
gezondheidssituatie
van
onze
medewerkers ter plaatse in Roemenië en ook binnen
ons bestuur weten we ons geborgen door onze God
die ons steeds weer laat merken dat Hij degene is die
alles in Zijn hand heeft zowel in Roemenië als hier in
Nederland. We willen u ook bedanken voor uw trouw
in sponsoring. Alleen om die reden is het voor ons
mogelijk om ondanks de teruglopende economische
situatie in Nederland door te gaan met dit belangrijke
werk.
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