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Geachte sponsor,

In dit nummer:

Vlak voordat het jaar 2006 ten einde loopt, ontvangt u
van ons de laatste nieuwsbrief van dit jaar. In deze
nieuwsbrief leest u onder meer welke indrukken Herro
Vogel, ons nieuwe stuurgroeplid, heeft opgedaan
tijdens de laatste ondersteuningsreis naar Roemenië.
Daarnaast blikken we vooruit en geven we onze visie
op een aantal ontwikkelingen in Roemenië na 1
januari 2007, de datum waarop Roemenië toetreedt
tot de Europese Unie. Wij wensen u weer veel
leesplezier! Reacties op onze nieuwsbrief zijn
natuurlijk altijd welkom. We zijn bereikbaar op:
info@fsrom.nl of telefonisch bij een van de
stuurgroepleden (zie onderstaande telefoonnummers)

Kort verslag ondersteuningsreis oktober 2006
Op 10 oktober ben ik (Herro Vogel) met Jan Venema
8 dagen naar Roemenië geweest. Voor mij was het
de eerste keer dat ik in dit land was. Ik kan u zeggen:
het was heel erg indrukwekkend!! Roemenië is een
prachtig land met diverse gezichten. Erg schrijnend
vond ik het verschil tussen arm en rijk. Oradea
bijvoorbeeld is een grote stad, waar de mensen het
doorgaans best goed hebben, maar aan de rand van
de stad leven heel veel arme mensen. Het zijn vaak
grotere gezinnen die niet veel hebben. Op onze reis
hebben we diverse adressen bezocht, die door u
worden gesponsord. Geweldig om te zien hoe u
vanuit Nederland deze mensen daadwerkelijk helpt.
Ze krijgen voedsel en waar nodig medicijnen. Op
deze manier hebben zij kans om te overleven.

Kinderen
van één
van onze
sponsorgezinnen
die wij
hebben
bezocht
tijdens
onze reis

Een groot aantal door FSR gesponsorde studenten
wonen in internaten in Oradea. Doordat wij deze
studenten steunen, zijn zij in staat om aan hun
toekomst te bouwen. Het zijn meestal jonge kinderen,
die de hele week van huis zijn en in het weekend
naar huis gaan. Ze slapen vaak met z’n vieren of
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meer op een kamer. Ik denk dat onze kinderen in
Nederland zich niet kunnen voorstellen wat het is om
zo naar school te gaan. Wat hebben wij het in ons
land dan goed! Toch heb ik in de gesprekken die we
hebben gevoerd wel gemerkt dat deze kinderen het
fijn vinden om in staat gesteld te worden een
opleiding te volgen.
U zult misschien denken: voor het eerst in Roemenië
en dan al hele gesprekken voeren met studenten?
Dat kan toch niet! Gelukkig hebben we in Roemenië
onze medewerkers Ani en Grig. Zij zijn echte
Roemenen en tijdens onze reizen fungeren zij als
tolk. Ani en Grig werken het hele jaar voor FSR onder
de families en studenten, voorzien ze van
voedselpaketten, medicijnen, hout voor de koude
winters, eventueel bouwmaterialen voor het
onderhouden van hun huis, enz. Het was een hele
gewaarwording om 8 dagen lang met Ani en Grig in
hun land rond te toeren. We hebben in die korte tijd
heel veel gezien. Ik ben God heel erg dankbaar dat
wij vanuit ons land een aantal gezinnen en studenten
kunnen helpen. Met eigen ogen mocht ik zien dat uw
sponsorgeld goed wordt besteed.
Binnenkort kunt u op onze website een uitgebreid
verslag van deze reis lezen.

Roemenië bereidt zich voor op deelname EU
Naar verwachting zal Roemenië per 1 januari 2007
deel gaan uitmaken van de Europese Unie (EU). In
de aanloop naar deze datum is er op diverse
terreinen van de Roemeense samenleving veel
veranderd. De EU heeft allerlei voorwaarden aan de
deelname gesteld en de Roemeense regering heeft
er veel aan gedaan om aan deze eisen te voldoen.
Ondanks deze inspanningen is er echter ook nog
veel mis. Zo is er nog steeds sprake van veel
bureaucratie, corruptie en zijn er grote tekorten in het
onderwijs en de gezondheidszorg. Het betalen van
smeergeld aan ambtenaren, dokters en school-
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directeuren bijvoorbeeld, is nog steeds een
hardnekkige
gewoonte,
die
overigens
vaak
rechtstreeks samenhangt met de armoede in het
land. Oproepen van de regering om deze corruptie
achterwege te laten, worden door de bevolking met
grote scepsis ontvangen. Het is vaak de enige manier
om de betrokken ambtenaar te bewegen zijn werk te
doen. Het zal dan ook nog jaren duren voordat deze
erfenissen van het voormalige communistische
regime verdwenen zijn….
Een positief punt is dat door de naderende toetreding
tot de EU buitenlandse bedrijven graag naar dit land,
met zijn lage lonen, willen komen. Keerzijde is echter
dat slechts een deel van de bevolking hiervan
profiteert. De kleine groep Roemenen met geld (en
macht) en de Roemeense middenklasse zien hun
financiële toekomst dan ook zonnig in. Voor deze
groep betekent toetreding tot de EU een verdere
verbetering van de levensstandaard. Niet voor niets
zie je dan ook rondom de grote steden diverse
megawinkels verrijzen. De enorme reclameborden
met aanbiedingen verhullen echter, dat achter deze
schijnbare welvaartsgroei nog altijd een omvangrijke
groep Roemenen in grote armoede leeft. De stelling
dat de rijken steeds rijker worden en de armen steeds
armer, zal zeker de komende jaren ook op Roemenië
van toepassing zijn. De grote arme bevolkingsgroep
(70%!) heeft zelf maar weinig mogelijkheden om iets
aan hun situatie te veranderen. In feite zijn deze
kansarmen dagelijks bezig met overleven. Om hun
leefsituatie te verbeteren zijn velen volledig
afhankelijk van hulp van derden.
Het FSR geeft al jaren steun en hulp aan juist deze
bevolkingsgroep. Ook na de toetreding van Roemenië
tot de EU zal onze hulpverlening hard nodig blijven.
Met name de gezinnen, die leven van een
(ziekte)uitkering
of
pensioen
en
weduwen/
weduwnaars, zullen het de komende jaren financieel
erg moeilijk hebben. Ook de situatie onder de
zigeunergezinnen is en blijft nog steeds erg
schrijnend. Het FSR probeert met haar hulp op maat,
deze gezinnen te helpen in hun eerste
levensbehoeften.
Een tweede belangrijke vorm van hulpverlening blijft
natuurlijk onze studentensponsoring. Ook de
komende jaren hopen we dit programma verder uit te
breiden. In een tijd van economische vooruitgang en
toegenomen concurrentie tussen bedrijven, blijkt een
gedegen vakopleiding en een diploma belangrijk om
een positie te verwerven op de arbeidsmarkt. In de
afgelopen jaren hebben al heel wat van ‘onze’
studenten op deze manier een baan gevonden. Met
het inkomen dat ze hierdoor ontvangen, kunnen ze
niet alleen hun eigen levensstandaard verbeteren,
maar ook vaak die van hun familie. Om ook deze
vorm van structurele hulpverlening voort te zetten,
zijn wij natuurlijk sterk afhankelijk van de bijdragen
van de sponsors. We hopen daarom dat u ons werk
ook in de komende jaren zult blijven ondersteunen.

Voorbereidingen voor de winter….
Na een warme zomer en een mooie herfst hebben de
meeste gezinnen zich de laatste weken voorbereid op
de komende winter. Een periode van het jaar, die
meestal extra zwaar is om te overleven. Door de kou
en sneeuw kan er niet gewerkt worden op het land of
bijvoorbeeld in de bouw. Geen werk betekent geen
inkomen. Dat maakt de leefomstandigheden extra
zwaar.

Een goede kachel – ’s winters bittere noodzaak!
Om de kou enigszins te trotseren is een kachel in
huis onontbeerlijk. De afgelopen weken heeft het FSR
bij een aantal sponsoradressen een nieuwe kachel
geplaatst, om te voorkomen dat men deze winter
letterlijk in de kou zit. Ook hebben we om dezelfde
reden voor een aantal sponsoradressen stookhout
gekocht.
Ook dit najaar konden we dankzij giften, weer vele
kinderen blij maken met goede winterschoenen.
Goede schoenen zijn vooral in de winter onontbeerlijk
als de kinderen in kou, regen of sneeuw naar school
moeten. Dankzij ons schoenenproject kunnen de
kinderen uit onze sponsorgezinnen ook deze winter
weer met warme voeten op school zitten….
Tot slot…
Aan het einde van dit jaar mogen we terugkijken op
een gezegend jaar. Er zijn in Roemenië weer veel
mooie dingen gebeurd en daar zijn we onze hemelse
Vader dankbaar voor. We hebben ook in het
afgelopen jaar weer geconstateerd dat de vraag om
hulp nog steeds groot is. We danken ook onze vaste
sponsors en vele anderen, die ons werk soms al jaren
lang, trouw ondersteunen. Mede dankzij uw hulp en
medewerking konden we ‘onze’ gezinnen en
studenten in Roemenië ook in 2006 weer helpen.
We wensen u en allen die u dierbaar zijn, hele fijne
Kerstdagen en een gezegend nieuwjaar!
Met vriendelijke groeten, de Stuurgroep FSR,

André Buijs, Fred Drenth, Arie Eveleens, Albert Koning,
Jan Swijnenburg, Jan Venema en Herro Vogel

