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Geachte sponsor,

e

Hierbij ontvangt u de 2 nieuwsbrief van dit jaar. We
doen in deze nieuwsbrief onder andere kort verslag
van onze voorjaarsreis. Verder willen we u informeren
over de groei van onze activiteiten. We willen u ook
graag deelgenoot maken van onze ervaringen met de
verschillen in cultuur tussen Roemenen en
Nederlanders. Tenslotte willen we u informeren over
de gezondheidssituatie van onze Roemeense
medewerkers. We wensen u weer 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).

Ondersteuningsreis voorjaar
Eind maart jl. zijn André Buijs en Gert-Jan
Groeneveld op ondersteuningsreis in Roemenië
geweest. We hebben weer veel bezoeken mogen
afleggen aan diverse sponsorgezinnen en studenten.
Bij sommige gezinnen is de financiële situatie
gelukkig verbeterd doordat er werk is gevonden. In
die gevallen kunnen we de hulp afbouwen waardoor
er
weer
ruimte
ontstaat
voor
nieuwe
sponsorgezinnen. Helaas zijn er ook nog veel
gezinnen waar de situatie juist is verslechterd.

Bijvoorbeeld een jong gezin met 2 kinderen (zie foto),
waarvan de man in de winter voor een paar maanden
een baan had in een schoenenfabriek. Na de winter
was de piek in het werk van de fabriek voorbij,
waardoor de man ontslagen werd. Aangezien hij een
korte tijd had gewerkt, had hij geen recht op een
werkloosheidsuitkering. Bijstand kennen ze in
Roemenië niet, waardoor ze alleen nog een klein
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beetje kinderbijslag hadden als inkomen. Niet
voldoende om eten van te kunnen kopen. Zonder het
voedselpakket van FSR zou dit gezin niet weten hoe
ze aan voedsel zouden moeten komen.
Bij een ander gezin was de man niet in staat om te
werken vanwege maagbloedingen. Geld voor een
operatie is er niet. De zorgverzekeringen in Roemenië
dekken over het algemeen maar een beperkt deel
van de medische kosten (als je werkgever premie
heeft betaalt en dit is vaak niet het geval). Doordat de
man niet kon werken, had dit gezin ook schulden aan
nutsbedrijven. Deze schulden moeten eerst worden
afbetaald, waardoor ze voor de rest van de maand
geen eten meer konden kopen. Op zulke momenten
kunnen wij zelfs tijdens ons bezoek wat voor zo’n
gezin betekenen.
De laatste tijd worden we ook steeds meer
geconfronteerd met jongeren die hun studie moeten
afbreken, omdat hun ouders de studiekosten niet
meer kunnen betalen vanwege werkloosheid. Als de
middelen het toelaten nemen wij als FSR de
studiekosten van sommige studenten over, zodat zij
toch hun opleiding kunnen afronden. Dit is van
wezenlijk belang voor de jongeren, want zonder een
diploma ben je in Roemenië behoorlijk kansloos bij
het vinden van werk.

André en Ani in gesprek met de moeder van een
nieuw sponsorgezin.
Als je een week in Roemenië geweest bent, besef je
weer hoe goed wij het eigenlijk hebben in Nederland.
Zelfs in tijden van een economische crisis….
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Jaarverslag 2013 gereed

onderzoeken en behandelingen hier voor. Wilt u voor
haar bidden?

De jaarrekening over 2013 is door de accountant
goedgekeurd. Tezamen met het activiteitenverslag
vormt de jaarrekening het jaarverslag dat via onze
website beschikbaar is (www.fsrom.nl). Dankbaar zijn
we voor de verdere groei van de inkomsten. Hierdoor
kunnen we steeds meer gezinnen en studenten van
hulp voorzien. Mocht u vragen hebben over het
jaarverslag dan kunt deze via onze e-mailadres
stellen.

Groei FSR
Zoals u in ons jaarverslag kunt lezen zijn de
inkomsten het afgelopen jaar wederom gestegen.
Hierdoor hebben we meer gezinnen en studenten
kunnen helpen. Dit betekent echter ook steeds meer
werk voor onze medewerkers ter plaatse. Als bestuur
hebben we er de laatste tijd over nagedacht hoe we
de toenemende werkdruk van onze medewerkers het
beste kunnen opvangen. We hebben verschillende
groeiscenario’s besproken en daar, in overleg met
onze medewerkers, een keuze in gemaakt.
Momenteel zijn we bezig om het gekozen scenario
verder uit te werken. Zodra hier meer duidelijkheid
over is, zullen wij u uiteraard informeren.

Mihai en Dorina Ghergely
Ook ons bestuurslid Fred Drenth is onverwachts
opgenomen in het ziekenhuis en heeft een by-pass
operatie ondergaan. We zijn blij dat alles goed is
verlopen en Fred is nu weer druk bezig te revalideren.
Hij hoopt D.V. in september weer aan te schuiven op
de FSR bestuursvergadering.

Cultuurverschillen
Als bestuur komen we nu al vele jaren in Roemenië.
Toch blijft het voor ons lastig om de Roemenen goed
te kunnen doorgronden. Roemenen laten over het
algemeen niet het achterste van hun tong zien. Ook
in hun reacties zijn ze meestal voorzichtig en
gereserveerd. Dit bleek bijvoorbeeld weer toen we
tijdens onze najaarsreis tezamen met onze lokale
medewerkers waspoeder gingen uitdelen. We
verwachtten enorme enthousiaste reacties. Echter,
we konden niet echt merken dat de sponsorgezinnen
blij waren. We hadden al bijna besloten om de
frequentie van het verstrekken van waspoeder terug
te brengen. Toen we onze ervaringen hierover
deelden met onze medewerkers, bleek dat wij er
volledig naast zaten. De gezinnen waren juist
ontzettend blij met de waspoeder. Ze uiten dat echter
niet in het bijzijn van de gevers. Weer wat geleerd
van de Roemeens cultuur……

Ziekte (Roemeense) medewerkers
Het afgelopen jaar zijn we geconfronteerd met ziekte
bij twee van onze medewerkers. Ani Foit heeft
problemen met haar lever gehad, waardoor ze enige
tijd minder inzetbaar was. Inmiddels is ze door
medicijnen, dieet en bovenal gebed weer hersteld.
Dorina Ghergely, die FSR ondersteunt in Dumbraveni
e.o. heeft een auto-immuunziekte die de werking van
de longen blokkeert. Dorina ondergaat nog diverse

Tot slot
Momenteel zijn we druk met het selecteren van ruim
20 jongeren die in aanmerking mogen komen voor
sponsoring van hun vervolgopleiding. Daarnaast
beginnen binnenkort de Boga kampen weer, wat
gedurende de maand juli weer veel van onze
medewerkers vraagt.
Dankzij uw hulp hebben we ook in de afgelopen
maanden weer veel werk kunnen verzetten en een
deel van de armen in Roemenië kunnen helpen. Met
grote dankbaarheid kijken we terug op de
sponsorbijdragen en giften die we de afgelopen
maanden mochten ontvangen. 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 en onze Roemeense medewerkers gedenken in
uw gebeden?
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