NIEUWSBRIEF
Juli 2018
Geachte sponsor,
Dit is de tweede nieuwsbrief van 2018. In deze
nieuwsbrief gaan we weer in op vragen die ons
weleens worden gesteld door onze (potentiële)
sponsoren. Daarnaast praten we u bij over de
ontwikkelingen m.b.t. de website, geven we een indruk
van de nieuwe folder.
Als u wilt reageren dan kan dat via ons e-mailadres:
info@fsrom.nl of telefonisch bij een van de
bestuursleden (zie onder).

Is er werk?
In de 1e nieuwsbrief van dit jaar hebben we stil gestaan
bij de duur van de sponsoring van gezinnen. We
hebben gezien dat dit varieert maar dat gemiddeld per
jaar bij 7 gezinnen de sponsoring stopt.
In deze nieuwsbrief gaan we in op de vraag wat de
studenten na de opleiding gaan doen.
Vraag: Vinden de studenten werk na het voltooien van
hun opleiding?
Antwoord: ja, ze vinden snel werk en sommige
studenten krijgen door een potentiële toekomstige
werkgever een vervolgstudie aangeboden. Dit laatste
onder de voorwaarde dat ze bij die werkgever een
zekere periode in dienst treden. Hiermee kunnen ze
zich nog verder bekwamen en hebben ze zicht op een
goede baan.
Een ander voorbeeld. Victor* heeft in mei zijn opleiding
middelbare autotechniek afgerond. Hij liet ons weten
op de zaterdag al regelmatig in een garage te werken
en is door de eigenaar gevraagd om in vaste dienst te
komen nu Victor de opleiding heeft afgerond. Met
ingang van juni is Victor aan de slag gegaan. Maar dat
niet alleen, hij heeft zich aangemeld bij een
avondschool om na de zomer te starten met de Hogere
opleiding autotechniek. Victor zal dit zelf bekostigen.
Toen bestuurslid Cees Lock voor zijn werk in
Roemenië was vertelde men hem daar dat ze genoeg
geld hadden om materialen te kopen maar dat ze te
weinig mensen konden vinden die opgeleid waren om
het werk te kunnen doen.
Veel van de gezinnen die worden ondersteund door
FSR hebben deze ondersteuning nodig omdat de
‘kostwinner(s)’ geen vast werk hebben. Soms vinden
ze eenvoudig en meestal slecht betaald seizoenswerk

en zijn dan in de winterperiode weer werkloos. De
oorzaak hiervan is vrijwel altijd het ontbreken van een
opleiding. Ook voor Roemenië geldt dat het hebben
van een diploma een minimale voorwaarde is voor een
redelijk betaalde baan.
Een illustratief voorbeeld van het nut om een opleiding
te sponsoren. De selectie van nieuwe studenten wordt
normaliter geïnitieerd door FSR (m.n. Ani en Lilli zijn
hiermee belast). Maar wat overkomt Ani laatst? Zij
wordt gebeld door Christian* een leerkracht in het
primaire onderwijs. Christian heeft twee leerlingen in
de klas die goed kunnen leren, super gemotiveerd zijn,
maar uit zeer arme gezinnen komen en dus zonder
hulp nooit een vervolg opleiding kunnen doen. Hij
vraagt of ze wellicht door FSR kunnen worden
geholpen. Het bijzondere is: Christian is jaren geleden
door FSR in de gelegenheid gesteld om een opleiding
te volgen en is nu dus leerkracht!
Het sponsoren van studenten is dan ook bijzonder
effectief in het bestrijden van de armoede.
Dit schooljaar zijn er 22 studenten afgestudeerd en dat
ze dankbaar daarvoor zijn wordt geïllustreerd door
onderstaande foto. Links ziet u de afgestudeerde
Maria*, rechts Ani. Het beeld spreekt verder voor zich.

Een aantal jaren geleden hebben we voor een periode
van 5 jaar geëvalueerd wat de gesponsorde jongeren
zijn gaan doen na hun opleiding. Ruim 80% heeft direct
werk gevonden, 20% is parttime gaan werken en
daarnaast een universitaire opleiding gestart. Van de
dit jaar afgestudeerde jongeren wil zeker de helft
doorgaan op de universiteit. Voor ons is dit een
fantastische bevestiging dat het sponsorprogramma er
toe doet!
* Victor, Christian en Maria zijn niet de echte namen.

Stichting Familie Sponsorplan Roemenië is een nationale Christelijke stichting die is ingeschreven bij de KvK onder nr. 53135393. De stichting is in het
bezit van het CBF certificaat voor kleine goede doelen en aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling waardoor uw giften geheel belasting
aftrekbaar zijn. Giften zijn zeer welkom: rek.no.: NL 26 ABNA 0494 808 926 t.n.v. Stichting Familie Sponsorplan Roemenië, Aalsmeer. Voor meer
informatie kunt u onze website bezoeken: www.fsrom.nl. Ook kunt u contact opnemen met A. Buijs (0297-342750) of G.J. Groeneveld – secretaris
(0348-419425).

FSR folder
Onze folders raakten op en er simpelweg bijdrukken
was geen optie omdat het oude rekeningnummer nog
op de folder stond vermeld i.p.v. het IBAN nummer.
Alle reden voor een nieuwe folder. De folder,
ontworpen door een van onze sponsors, is nu
beschikbaar. Een indruk van de nieuwe uitstraling:

Mocht u één of meer folders willen om bijvoorbeeld uit
te delen aan potentiële sponsors neem dan contact
met ons op.

Website
In de vorige nieuwsbrief melden wij dat er ook gewerkt
wordt aan een nieuwe website. Dat is nog steeds waar
en is nog een hele klus want de mogelijkheden zijn
divers. Dus dat vraagt best veel tijd en aandacht. We
verwachten dat het resultaat er t.z.t. naar mag zijn.

Mannenweekend
In mei is er een mannenweekend geweest in Boga,
dezelfde locatie waar ook de kinderkampen worden
gehouden. Uiteindelijk waren 17 mannen uit de
sponsorgezinnen in de gelegenheid om op de
uitnodiging voor een weekend Boga in te gaan. Een
paar notities uit het verslag van onze medewerker
Grig:
De zaterdag begon met een kopje koffie of thee en
ontspannen gesprekken. Dit was een goed moment
voor de mannen om lief en leed met elkaar te delen en
vrienden te maken. Na het ontbijt hebben we een
viering gehouden en ds. Roger vertelde ons over de
beloften van God in de Bijbel.
Na de lunch was gelegenheid om te ontspannen: een
wandeling door de prachtige omgeving, voetballen,
tafeltennissen of gewoon met elkaar praten. Iedereen
had op de een of andere manier plezier.
Tijdens de gesprekken deelden de mannen de
moeiten die zij in hun leven ervaren. Zo had een man
kort geleden zijn vrouw verloren, een ander verloor zijn
dochter aan een hart stilstand. Weer een ander deelde

zijn angsten en zorgen over de onzekere toekomst
voor zichzelf en zijn familie met ds. Roger. Twee van
zijn dochters zijn mentaal niet goed en incontinent. Hij
probeert zijn familie zo goed mogelijk te verzorgen
maar het is erg moeilijk. Hij lijdt aan levercirrose en kan
niet werken, zijn vrouw had werk, maar is nu werkloos.
Het gezin woont op het moment in een oud sociaal
huis. Maar alle inwoners van dit pand moeten op korte
termijn een andere woonplek zien te vinden omdat het
gebouw bestemd wordt voor andere doeleinden. Een
FSR medewerker gaf adviezen over met welke
autoriteiten hij contact moest opnemen om een
oplossing te vinden. Ook is zijn situatie in gebed aan
God voorgelegd.

Boga mannenweekend: In een ontspannen sfeer
elkaar ontmoeten.

Nieuwsfeiten
1. Van 7 – 28 juli zullen er weer 3 kinderkampen
georganiseerd worden. Ani, Lilli en Grig zijn
momenteel druk met voorbereiden van deze
kampen in Boga. Denk hierbij aan vrijwilligers
werven, kinderen uitnodigen en inkopen doen.
2. Ani en Lilli zijn daarnaast druk met het selecteren
van nieuwe studenten voor de start van het
schooljaar in september.
3. Grig zorgt er daarnaast voor dat het lopende werk
gewoon door gaat. (o.a. het bezorgen van de
maandelijkse voedselpakketten)

Tot slot
Soms denk je: wat wij als stichting doen is toch ook
maar een druppel op de bekende gloeiende plaat,
maar als je dan ziet wat een verschil zo’n druppel voor
o.a. Victor, Christian en Maria betekent, dan motiveert
dat enorm om door te gaan met het werk. Wij zijn u
dankbaar dat u ons daarbij helpt. Mogen we ook heel
concreet vragen te bidden voor een goed verloop van
de Boga kampen. Want, ruim honderd kinderen
(verdeeld over drie weken) een onvergetelijke vakantie
bezorgen vinden Ani, Grig, Lilli en de overige
vrijwilligers fantastisch om te doen, maar brengt ook
een grote verantwoordelijkheid met zich mee. Bidt dat
alles goed mag verlopen en dat de kinderen Gods
liefde voor hen mogen leren kennen.
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