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Geachte sponsor,
Hierbij ontvangt u onze derde nieuwsbrief van 2011.
Inmiddels liggen 3 fantastische Boga kampen achter
ons en is iedereen druk bezig zich voor te bereiden
op de lange winter periode.
Evert Brouwer is voor het eerst meegeweest met een
ondersteuningsreis naar Roemenië. Graag wil hij zijn
ervaringen met u delen. We wensen u veel
leesplezier! Als u wilt reageren dan kan dat via ons emailadres: info@fsrom.nl of telefonisch bij een van de
stuurgroepleden (zie onder).

Eerste ervaring..
Op donderdag 3 november keerden André Buijs en ik
(Evert Brouwer) terug van ons bezoek van 8 dagen
aan Roemenië. Voor mij was het de eerst keer dat ik
mocht kennismaken met het werk van FSR op locatie.
En om heel eerlijk te zijn, ik zag er wel tegenop om
die kant op te gaan. Een vreemd land, 8 dagen bij
iemand in huis wonen, als rijke westerling op bezoek
gaan bij de allerarmsten van dat land. Ik wist niet zo
goed hoe ik daarmee om zou gaan.
Nu ik weer terug ben, stel ik vast dat het heel goed
geweest is om alles met eigen ogen te hebben
gezien. Wat een geweldige klus wordt daar geklaard
door Ani en Grig rond Oradea en door Maria en
Dorina rond Dumbraveni. Lieve bewogen christenen
die zich met hart en ziel bekommeren om mensen die
eigenlijk geen bestaan hebben. Het is geweldig om
hen, met de hulp van onze sponsors, van voldoende
middelen te mogen voorzien voor dat werk.
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FSR zelfstandig verder..

Bij de familie Aron waren we er getuige van dat de
hulp daadwerkelijke aankwam.
Op zaterdagmorgen reed er een dikke vrachtwagen
met stookhout de straat in, waar deze familie met 7
gezinnen bij elkaar woont in kleine zelfgebouwde
kamertjes en schuurtjes. De hele familie liep uit. Deze
mensen waren echt blij. Na het leegstorten van de
wagen hielp de hele familie van jong tot oud met het
sjouwen van het hout. Hiermee kunnen ze nu een
deel van de winter hun huisjes warm stoken.

Wat een onderwijzeres!
Lazareni is een gipsy dorpje even buiten Oradea. We
ontmoeten daar de familie Covaciu en worden met
enthousiasme begroet. Ani en Grig zijn hier echt
welkome gasten. Een van de dochters heet Crina en
zij is dankzij de hulp van FSR sponsoring nu
onderwijzeres. De armoedespiraal is hier echt
doorbroken. Crina heeft een baan en geeft nu
onderwijs aan de kinderen in haar eigen regio.

Hulp die aankomt..

Als we bij haar in de klas op bezoek gaan zien we
een zelfverzekerde onderwijzeres; wat een verschil
met de tijd dat ze haar opleiding begon! Om op haar
werk te kunnen komen, heeft ze een auto op de kop
getikt. En met haar man heeft ze een klein huisje
gebouwd, waar ze heel trots op is. Geweldig om dit
van zo dichtbij te zien. Hier is echt iets gebeurt!
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Nieuwe plek voor de opslag?
Tijdens de reis horen we van Ani en Grig dat het licht
is afgesloten in de container, waar hulpgoederen zijn
opgeslagen en waar zij de voedselpakketten
samenstellen. We gaan er een kijkje nemen. Hoewel
het prima weer is, stellen we vast dat het in de
container al behoorlijk koud is. Al pratend ontstaat het
idee om na te gaan of het mogelijk is om alles te
verplaatsen naar het souterrain van een kerk in Felix,
een plaats net buiten Oradea. Ook daar hebben we
even gekeken. Hopelijk krijgen Ani en Grig daar
toestemming voor, zodat ze in een prettiger omgeving
kunnen werken.

Resultaten onderzoek opleidingen
We hebben onderzocht hoe het op dit moment gaat
met de jongeren die de laatste vijf jaren in het
opleidingsprogramma van FSR hebben gezeten. De
resultaten zijn heel verheugend.

Voedsel of warmte?
Inmiddels komt de winter er weer aan en dat betekent
voor veel Roemenen een periode van veel zorgen en
overleven. Er is vaak weinig geld voor voedsel en dan
moet er ook nog stookhout gekocht worden om het
huis warm te houden. We proberen weer op
verschillende manieren de gezinnen bij te staan:






Verschaffen van stookhout
Vervangen van oude doorgeroeste kachels
Multi-Vitaminen voor de kinderen en ouders
Warme kleding vanuit onze opslag
Winterschoenen voor schoolgaande kinderen

U begrijpt dat dit alles veel extra geld kost. Mogen we
in deze laatste maanden van het jaar wellicht weer op
u rekenen?

FSR een zelfstandige stichting
Het afgelopen jaar zijn stappen gezet om het werk
van FSR in een zelfstandige stichting voort te zetten.
U ontvang daar binnenkort uitgebreidere informatie
over, maar via deze brief willen we onze sponsors
hiervan alvast in het kort op de hoogte stellen.

Van de jongeren blijkt slechts 3% vóór afronding van
de opleiding te zijn afgehaakt. 56 Jongeren hebben
de laatste 5 jaar hun studie afgerond. Van 6 van hen
konden we niet achterhalen waar ze momenteel
wonen en wat ze doen. In de grafiek kunt u aflezen
hoe het met de overige jongeren momenteel gaat:
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Jarenlang was FSR “te gast” bij Stichting De
Ondergrondse Kerk (SDOK). SDOK wil zich nog meer
richten op haar primaire doelstelling, namelijk hulp
bieden aan vervolgde christenen. In Roemenië kent
men inmiddels vrijheid van godsdienst, waardoor de
taak van SDOK daar in feite is voltooid. Daarnaast wil
FSR proberen gebruik te maken van beschikbare
ondersteuningsfondsen waarbij het zijn van een
zelfstandige stichting noodzakelijk is. In goede
samenwerking met SDOK en met haar hulp en
kennis, gaat FSR nu richting zelfstandigheid. In de
praktijk verandert er niet veel meer dan het bankrekeningnummer. Wij hopen en bidden dat alle
sponsors het mooie werk zullen blijven steunen, met
hun gebed en met hun financiële bijdragen. Alleen
dan zullen de allerarmsten in Roemenië niets merken
van onze wijzigingen.
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Deze resultaten zijn zeer bijmoedigend en geven aan
hoe belangrijk deze vorm van hulp is! Wij zijn God
dankbaar voor deze zegeningen en danken ook de
sponsors voor hun trouwe bijdragen.

Tenslotte…
Afgelopen maand hebben wij afscheid mogen nemen
van Albert Koning (76). Albert heeft vele jaren
meegedraaid in het werk van FSR. Afgelopen jaar is
Albert naar Nieuwe Pekela verhuisd en geniet hij
aldaar volop van zijn pensioen. We willen hem
hartelijk bedanken voor al zijn inzet voor het werk van
FSR.
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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