NIEUWSBRIEF
Juli 2017
Geachte sponsor,
U heeft de tweede nieuwsbrief van dit jaar onder ogen.
Dit betekent dat de voorjaarsreis alweer ruim drie
maanden achter ons ligt en dat de Boga kinderkampen
beginnen (8 juli start de eerste van de drie weken).
Kampen waar vele kinderen enorm naar uitzien, dat
leest u verderop. Verder nemen we u In
chronologische volgorde mee met de gebeurtenissen
van de afgelopen maanden.
Als u wilt reageren dan kan dat via ons e-mailadres:
info@fsrom.nl of telefonisch bij een van de
bestuursleden (zie onder).

Voorjaarsreis – april 2017
Wij, Jan Agterhof en Cees Lock zijn in april weer naar
Roemenië gegaan. We vlogen dit keer naar Debrecen
dat op circa 1,5 uur rijden van Oradea ligt. Naar
gewoonte worden we dan door Grig afgehaald. Zo ook
deze keer en tot onze verassing: met de nieuwe VW
Caddy. Maandag 3 april was de auto afgeleverd en
dinsdag 4 april werden wij er in vervoerd. Tot onze
tevredenheid: de auto rijdt prima. Nogmaals dank aan
iedereen die dit mogelijk heeft gemaakt.
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automonteur (een MBO). Hij vertelde dat hij naast zijn
studie in zijn vrije tijd bij een garage werkt en dat hij na
het behalen van zijn diploma einde dit schooljaar bij die
garage in dienst wordt genomen. Verder vertelde
Florian dat hij dan een avondopleiding autotechniek wil
gaan volgen om zo zijn positie op de arbeidsmarkt te
verstevigen. Deze ontmoeting laat heel concreet zien
dat jongeren in staat stellen een opleiding te volgen
werkelijk structurele hulp is: door hem in de
gelegenheid te stellen een opleiding te volgen kan hij
nu zelf in een inkomen voorzien en tevens verder
studeren.
Ani mocht getuige zijn van
een certificaat uitreiking aan
Andreea een van de eerste
jaars studentes die een
bijzondere vermelding kreeg
vanwege haar goede cijfers..
Haar thuissituatie in ogenschouw nemend weten wij
dat zij een uitzonderlijke
prestatie heeft geleverd.
Andreea met vriendin
Dit jaar hebben in totaal 15 studenten hun
(beroeps)opleiding afgerond, een aantal van hen
studeren door en een aantal hebben al werk
gevonden.

De Caddy met Lilli, Grig en Ani
Zoals gewoonlijk bespreken we alle gesponsorde
gezinnen, kort als er geen bijzonderheden zijn en wat
langer als er aanleiding is de hulp aan te passen. Ook
de studieresultaten van de studenten worden
besproken. Een aantal studenten en gezinnen zijn
door ons bezocht.
Zo hebben we onder andere met Florian gesproken.
Florian volgde op dat moment nog de opleiding voor

Zoals gezegd: we hebben ook weer een aantal
gezinnen bezocht. De selectie van de te bezoeken
gezinnen vindt deels plaats op toerbeurt (zo zien we
alle gezinnen met enig regelmaat) deels op aangeven
van onze Roemeense werkers. Zij vinden het dan van
belang dat we een bepaalde situatie zelf hebben
gezien alvorens een besluit tot (aanpassing van)
ondersteuning over te gaan. Zo hebben we een
echtpaar bezocht dat in een soort van schuur woont
die absoluut niet tochtvrij is. De kwaliteit is zo
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belabberd dat de energiemaatschappij er geen
aansluiting wil aanleggen. De elektriciteit krijgen ze nu
middels een kabelhaspel van de buren. De
verrekening vindt plaats op basis van een schatting
van de betreffende buren. Hopelijk gaat dat goed.
Overigens had de bewoonster net een rekening voor
een soort van onroerend goed belasting gekregen, dat
dan weer wel! We hebben met haar te doen. We
ondersteunen dit echtpaar met een voedselpakket en
Ani en Grig verzekerden ons dat het voldoende is om
het daarbij te laten want helaas hebben zij ervaren dat
het echtpaar niet met geld om kan gaan. Vandaar deze
vorm van ‘Hulp op Maat’.

dagelijkse zorgen even te vergeten en te geniet van de
natuur, het zingen, de maaltijden die voor ze wordt
verzorgd. Daarnaast was er ook behoefte en
gelegenheid om zorgen te delen en voor elkaar te
bidden. De vrouwen waren dankbaar voor de
gelegenheid dit weekend bij te wonen.

Heerlijk ontspannen tijdens een bergwandeling

De Boga kinderkampen...
De ‘woning’ zonder elektrische aansluiting
Over ‘Hulp op Maat’ gesproken: bij mevrouw Gravilas
(86) brachten we jaren lang – naast een voedselpakket
- ook lampolie zodat ze ’s avonds enig licht had want
ze was namelijk niet op het elektriciteitsnet
aangesloten. Maar tot onze vreugde zagen we dat er
een nieuwe meterkast was opgehangen en dat ze twee
peertjes had hangen. Lampolie is dus niet meer nodig.
Trots liet ze haar stukje land zien waarop ze ondanks
haar hoge leeftijd nog steeds allerlei groenten
verbouwd, onder andere met de zaden die we vanuit
Nederland gesponsord krijgen.

Uit een rapport van Ani, Lilli en Grig: toen we de
kinderen van enkele families in Corbesti uitnodigden
om een week naar Boga te komen begonnen ze van
vreugde te springen en te dansen. Deze kinderen zijn
vermoedelijk nog nauwelijks het dorp uit geweest. Ze
zien er dus echt naar uit. We hebben speciale
pakketten kleding voor hen samengesteld, zodat ze
hun oude vuile kleding niet aan hoeven. Wel moeten
ze een wandeling van ongeveer 6 km maken om naar
de hoofdweg te komen waar de Boga-bus ze zal
oppikken. Wij hopen en bidden dat alles goed gaat
werken.
Verdeeld over drie weken zullen er in totaal circa 100
kinderen op kamp gaan.

Schoolmateriaal
Dankzij enkele giften waren we weer in staat om de
schoolmaterialen te kopen voor de kinderen van de
gesponsorde gezinnen zodat zij – net zoals de andere
kinderen in de klas – de noodzakelijke spullen hebben.
We zijn hier blij mee!

Tot slot
Mevrouw Gravilas bij haar groentetuin
Vrouwenweekend
Om de twee jaar wordt in het schitterend gelegen Boga
een weekend voor de vrouwen uit de gesponsorde
gezinnen gehouden. Dit jaar waren 31 vrouwen in de
gelegenheid het weekend bij te wonen. Voor deze
vrouwen is het heerlijk om er even uit te zijn, de

We mogen weer in dankbaarheid terugkijken op het
vele werk dat FSR in de afgelopen maanden heeft
kunnen verzetten dankzij u en dankzij onze Hemelse
Vader. Wilt u het werk van FSR blijven gedenken in uw
gebeden?

Jan Agterhof, Evert Brouwer, André Buijs, Fred Drenth,
Gert-Jan Groeneveld, Cees Lock en Jan Venema

