NIEUWSBRIEF
Oktober 2010
Geachte sponsor,
Hierbij ontvangt u alweer onze laatste nieuwsbrief van
2010. In deze nieuwsbrief kunt u een verslag lezen
van de Bogakampen, de moeilijke situatie van een
sponsorgezin,
de
economische
toestand
in
Roemenië, de aanschaf van een tweedehands auto
voor Dumbraveni en we kijken vooruit naar de
voorbereidingen voor de komende winter. Ook deze
winter willen we weer goede winterschoenen kopen
voor de schoolgaande kinderen. Daarnaast hopen we
weer genoeg geld in te kunnen zamelen voor de grote
behoefte aan stookhout. Hierover en over een aantal
andere ontwikkelingen leest u meer in deze
nieuwsbrief. We wensen u veel leesplezier! Als u wilt
reageren dan kan dat via ons e-mailadres:
info@fsrom.nl of telefonisch bij een van de
stuurgroepleden (zie onder).

Bogakampen 2010 weer geslaagd
Dankzij de steun van vele donateurs konden we ook
deze zomer weer kinderkampen in Boga organiseren.
Dit jaarlijks terugkerende feest voor kinderen uit de
sponsorgezinnen was ook dit jaar weer een groot
succes. Vanwege de enorme belangstelling waren er
dit jaar drie kinderkampen, elk met tussen de 40 en
45 kinderen. Gelukkig waren en genoeg helpers voor
de leiding en voor de keuken. De kinderen mochten
ook dit jaar weer genieten van een heerlijke week
vakantie met leeftijdsgenoten in de prachtige
omgeving van Boga. Samen spelen, knutselen,
zingen en luisteren naar verhalen uit de Bijbel. Voor
kinderen, die anders nooit de kans zouden krijgen om
op vakantie te gaan, is dit heel bijzonder.
Ook werd het speciale Boga-lied graag gezongen,
waarvan hierbij het refrein (wat vrij vertaald):
I like to find the truth,
for what purpose, I exist
and for what reason I live.
I know the word of life,
The Creator has it,
In this camp I want to learn about it.
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houden in plaats van 1 week. Maar of we dit Ani en
Grig willen aandoen?
Namens alle kinderen, die deze zomer in Boga zijn
geweest, willen we alle giftgevers hartelijk bedanken
voor hun bijdrage. Dankzij uw bijdrage heeft u deze
kinderen een onvergetelijke week vakantie bezorgd.

Woning afgebrand
In augustus jl. is de woning van de familie Munteanu
uit Serghis afgebrand. Alleen de buitenmuren zijn nog
blijven staan. Ook de rolstoel die in het voorjaar, is
aangeschaft voor de gehandicapte zoon Calin is
verbrand. Dit maakt de situatie nog triester.

Onze medewerkers Ani en Grig en de andere leiders
hebben ook dit jaar weer veel werk verzet om het alle
kinderen naar de zin te maken. Dat dit goed gelukt is,
blijkt wel uit de vele bedankkaartjes die ze kregen van
de kinderen, waarin ze hun dankbaarheid toonden
voor de fijne tijd in Boga en voor het goede eten.
Bij de evaluatie aan het eind van de week stelden
veel kinderen voor om volgend jaar 2 weken kamp te
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Het gezin woont nu tijdelijk bij buren in. Er is
inmiddels hulpverlening op gang gekomen om het
huisje weer op te bouwen. De plaatselijke kerk heeft
geholpen het huis weer te bouwen en FSR heeft de
dakplaten geschonken.

Stookhout en kinderschoenen
Met de strenge winter van het afgelopen jaar nog in
het achterhoofd zijn er nu al weer veel aanvragen
binnen gekomen voor stookhout. Voor sommige
gezinnen bestaat het dilemma te moeten kiezen
tussen stookhout en eten... Aangezien ook de prijzen
van stookhout ieder jaar flink stijgen, zijn giften
hiervoor van harte welkom.
Evenals voorgaande jaren hopen we ook voor de
komende winter weer zoveel mogelijk schoolkinderen
uit onze sponsorgezinnen te kunnen voorzien van
een paar goede winterschoenen. Helpt u mee?
Giften zijn welkom op bankrek. 249300 t.n.v. Stichting
De Ondergrondse Kerk te Gorinchem o.v.v.
projectnr. 8063 FSR. Dit projectnummer moet
vermeld worden, anders komt uw gift niet bij FSR
terecht.

Op de foto zie u Calin in zijn rolstoel. We hopen hem
snel weer een nieuwe rolstoel te geven.

Economische situatie
De economische situatie in Roemenië is er het
afgelopen jaar niet beter op geworden. Integendeel.
Na een economische krimp in 2009 van 7,1% wordt
ook voor 2010 een verdere krimp verwacht van 0,5%.
Omdat de Roemeense schatkist leeg is, heeft het
Internationaal
Monetaire
Fonds
(IMF)
een
omvangrijke lening verstrekt van 20 miljard euro
zodat in ieder geval de ambtenarensalarissen en de
ouderdomspensioenen betaald kunnen worden. Deze
lening is echter onder strenge voorwaarden verstrekt.
Zo mag het begrotingstekort dit jaar niet boven de
6,8% uitkomen. Eind 2009 was het begrotingstekort
nog 7,2%. Om het begrotingstekort terug te dringen
heeft de Roemeense regering dit jaar ingrijpende
bezuinigingen aangekondigd. De ambtenarensalarissen zijn met 25% verlaagd. De aangekondigde
verlaging van de pensioenen met 15% is door het
Constitutionele Hof verworpen. Om toch aan de
beoogde bezuinigingen te komen, is daarvoor in de
plaats de btw verhoogd van 19% naar 24%.
Daarnaast worden er nog 70.000 banen in de
publieke sector geschrapt. De werkloosheid is
inmiddels schrikbarend hoog. Het moge duidelijk zijn
dat ook diverse sponsorgezinnen getroffen zijn door
deze bezuinigingsmaatregelen en in veel gevallen
ook door werkloosheid. Veelal kan er geen beroep
worden
gedaan
op
de
beperkte
sociale
voorzieningen, waardoor een aantal gezinnen
nauwelijks nog kan rondkomen. Juist onder deze
omstandigheden wordt de hulp van FSR letterlijk
ervaren als een geschenk uit de hemel.

Auto voor Dumbraveni
Om de continuïteit van de goede hulpverlening in
Dumbraveni te kunnen waarborgen hebben we dit
jaar een tweedehands auto aangeschaft voor de
medewerkers ter plaatse. Wij zijn God dankbaar dat
de auto dankzij een grote gift aangeschaft kon
worden. Op de foto ziet u de familie Gherlit met de
“nieuwe” auto.

Tenslotte…
We hopen dat u door het lezen van deze nieuwsbrief
weer een beetje „bijgepraat‟ bent over de voortgang
van het hulpverleningswerk. Als Stuurgroep zijn we
nog iedere dag dankbaar voor uw (soms al
jarenlange) steun en financiële bijdragen. We hopen
dat we ook de komende tijd op uw steun mogen
blijven rekenen. Wilt u ook het werk van FSR blijven
gedenken in uw gebeden?
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