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Geachte sponsor,
Opnieuw ligt er een jaar achter ons. Een jaar waarin
er weer veel gebeurd is in de wereld. Ook voor
Roemenië was 2007 in vele opzichten een bewogen
jaar. We denken dan natuurlijk aan de toetreding van
Roemenië tot de Europese Unie en aan de gevolgen,
die dit heeft voor met name het arme deel van de
bevolking. In deze nieuwsbrief vindt u een korte
analyse. Daarnaast doen we verslag van de laatste
ondersteuningsreis naar Roemenië. Binnen het
hulpverleningsprogramma van het FSR waren ook in
2007 veel positieve ontwikkelingen zichtbaar, maar
we werden ook weer geconfronteerd met verdrietige
en moeilijke zaken. We realiseren ons daardoor des
te meer dat we dit werk alleen maar kunnen doen als
onze Hemelse Vader ons werk wil zegenen. Bid u
daarom met ons mee? We wensen u veel leesplezier
en als u wilt reageren dan kan dat via ons emailadres: info@fsrom.nl of telefonisch bij een van de
stuurgroepleden (zie onder).
Nieuw schooljaar voor sponsorstudenten …
Na een kleine twee maanden zomervakantie is in
september het nieuwe schooljaar in Roemenië weer
van start gegaan. Dit geldt ook voor de 44 studenten,
die op dit moment door het FSR worden ondersteund.
Negen van deze studenten zijn in september voor het
eerst begonnen met hun opleiding. De 44 jongeren
komen uit arme
gezinnen uit de
dorpen in de
omgeving van
Oredea.
Doordat
het
voor hen, zowel
praktisch
als
financieel, niet
mogelijk is om
dagelijks
van
huis naar school
te reizen, verblijven ze doordeweeks veelal op een
internaat. Het FSR kan dankzij de hulp van sponsors,
de kosten voor het verblijf op het internaat, kleding en
evt. schoolmaterialen voor haar rekening nemen. De
opleiding wordt door de Roemeense overheid
betaald, waardoor deze jongeren in staat worden
gesteld een beroepsopleiding te volgen. Voor de
jongeren, die dit schooljaar zijn begonnen is het best
nog wel een beetje onwennig. Stel je voor, je bent 14
jaar en komt alleen terecht in een grote stad, waar je
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een kamer moet delen met 4 – 6 andere jongeren.
Dat kan natuurlijk heel gezellig zijn, maar vaak
missen de kinderen hun familie ook wel erg. Juist op
deze leeftijd is het belangrijk dat deze jongeren ook in
de stad waar ze studeren een vertrouwenspersoon
hebben,
waarmee
ze
hun
zorgen
en
onderzekerheden kunnen bespreken. Onze lokale
medewerkers, Ani en Grig, besteden dan ook veel tijd
en aandacht aan de begeleiding van deze studenten.
Een belangrijk onderdeel van ons hulpverleningswerk
en we zijn nog steeds dankbaar voor de resultaten,
die we door dit programma mogen zien…
Een mooi voorbeeld hiervan is
Luminita. Een talentvolle dochter
uit een arm gezin, waarvan de
ouders gescheiden zijn. De vader
is alcoholist en bracht jaren terug
nog wel eens een bezoek aan
zijn gezin, waarbij met name de
dochters grote risico’s liepen. Het
FSR is daarom een aantal jaren
geleden Luminita gaan helpen
met het volgen van een opleiding. Al die tijd is ze erg
gemotiveerd geweest en koos er uiteindelijk voor om
een juridische opleiding te volgen aan de universiteit
van Oradea. Deze pittige studie heeft ze in juni 2007
met goed gevolg afgerond. Ze werkt inmiddels op een
notariskantoor. Binnenkort wil ze toelatingsexamen
gaan afleggen om bij het Roemeens Openbaar
Ministerie een leer- en werktraject te gaan volgen. Zo
kan ook Luminita, dankzij de kans die zij kreeg, een
positieve bijdrage leveren aan de verdere opbouw en
ontwikkeling van Roemenië…
Ondersteuningsreis Arie en Jan…
Eind oktober 2007 hebben Arie en Jan een
ondersteuningsreis naar Roemenië gemaakt. Tijdens
deze ondersteuningsreizen wordt veel overleg
gevoerd met onze Roemeense medewerkers over de
voortgang van de verschillende projecten, de situatie
in de sponsorgezinnen en de resultaten van de
studenten. Tijdens de reis hebben Arie en Jan onder
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Een andere belangrijke gebeurtenis tijdens deze reis
was een door het FSR georganiseerde maaltijd voor
de sponsorgezinnen in Dumbraveni. In deze regio
sponsort het FSR een kleine 20 gezinnen. Omdat we
tijdens onze reizen vaak slechts 2 dagen in deze
omgeving zijn, hebben we niet altijd de gelegenheid
om alle gezinnen te bezoeken. Vandaar dat we in het
voorjaar hebben afgesproken dat we tijdens de reis in
oktober
een
gezamenlijke
maaltijd
zouden
organiseren voor alle sponsorfamilies in deze regio.

Voor Arie en Jan een mooie gelegenheid om
iedereen te ontmoeten en ook voor de families zelf
een goede gelegenheid om hun ervaringen met
elkaar te delen. Hoewel ze in Roemenië dergelijke
gezamenlijke maaltijden niet zo gewend zijn, was
toch een groot aantal van de sponsorgezinnen
vertegenwoordigd. Al met al een succes, dat we in de
toekomst nog eens hopen te herhalen. Ook onze
medewerkers in Dumbraveni waren na afloop
enthousiast. Mede dankzij de vele arbeid die zij voor
deze avond hebben verricht (broodjes smeren,
inkopen doen, ed.) werd deze avond een succes.

Gevolgen toetreding tot Europese Unie…
Elf maanden na de toetreding van Roemenië tot de
Europese Unie zijn de gevolgen hiervan voor het
arme deel van de bevolking inmiddels duidelijk
zichtbaar. De voedselprijzen zijn behoorlijk gestegen,
mede als gevolg van een grotere vraag.
Daartegenover staat dat de uitkeringen en
pensioenen niet of nauwelijks zijn gestegen. Juist het
armste deel van de bevolking ervaart hierdoor dat het
moeilijker is geworden om in de eerste
levensbehoeften te voorzien. De vraag om hulp blijft
daarom nog steeds groot.
Prijsvergelijking Ro - NL
blik vlees 400 gr.
0,2 kg leverpastei
1 kg margarine

B as is le ve n s m id d e le n

meer een bezoek gebracht aan het dorp Virciorog.
Hier wil het FSR de komende maanden een nieuw
hulpverleningsproject gaan opstarten. De afgelopen
maanden hebben we bij een aantal bestaande
sponsorgezinnen de hulp kunnen afbouwen. Dit was
mogelijk omdat de situatie in deze gezinnen inmiddels
zo is dat zij zelf in hun eerste levensbehoeften
kunnen voorzien. Mogelijk dat we na de winterperiode
bij een aantal andere gezinnen dit proces ook in gang
kunnen zetten. De vrijgekomen middelen kunnen
daardoor gebruikt worden om andere arme gezinnen
te helpen. In het dorp Virciorog wonen een groot
aantal arme gezinnen. Onze lokale medewerkers
hebben de afgelopen maanden wat vooronderzoek
gedaan en tijdens de reis hebben Arie en Jan
gesproken met de burgemeester van dit dorp om zich
te laten informeren over de situatie ter plaatse.
Tevens hebben zij een aantal potentiële sponsorgezinnen bezocht. Rondom de Kerstdagen zullen we
een aantal kerstpakketten gaan uitdelen aan deze
gezinnen, waarna we begin volgend jaar een start
zullen maken met meer structurele hulpverlening.
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In onderstaande grafiek ziet een overzicht van prijzen
van verschillende producten ten opzichte van de
prijzen in Nederland voor dezelfde producten.
Duidelijk is te zien dat veel producten in Roemenië
duurder zijn dan in Nederland. Daarbij dient bedacht
te worden dat de gemiddelde lonen rond de Eur 200 –
300 liggen! Mensen met een eenvoudig beroep of
een uitkering moeten het zelfs met nog veel minder
doen.
Tenslotte…
Het mag hopelijk duidelijk zijn: ook na de toetreding
van Roemenië tot de Europese Unie is hulp van
buitenaf voor een groot deel van de bevolking nog
steeds noodzakelijk. Zolang dit het geval is, hoopt het
FSR met haar hulpverlening door te kunnen gaan.
Hierbij is de steun van sponsors uit Nederland en
België onontbeerlijk. We danken heel hartelijk allen
die ons de afgelopen jaren zo trouw hebben
gesteund. Mede dankzij uw bijdragen hebben we dit
werk onder gezinnen en studenten kunnen uitvoeren.
We hopen dat u ons ook in het nieuwe jaar 2008 wilt
blijven ondersteunen.
Namens de gehele Stuurgroep, de lokale
medewerkers, de sponsorgezinnen en studenten
wensen wij u hele fijne Kerstdagen en een gezegend
Nieuwjaar!
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