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Geachte sponsor,
Dit is alweer de laatste nieuwsbrief van dit jaar. We
doen in deze nieuwsbrief onder andere kort verslag
van onze najaarsreis. Verder willen we u informeren
over de groei van onze activiteiten.
Als u wilt reageren dan kan dat via ons e-mailadres:
info@fsrom.nl of telefonisch bij een van de
bestuursleden (zie onder).

Ondersteuningsreis oktober 2014
Eind oktober zijn Jan Agterhof en Jan Venema op
ondersteuningsreis naar Roemenië geweest. Ze
hebben weer veel bezoeken aan diverse
sponsorgezinnen en studenten mogen afleggen.
Hierbij een verslag van hun bevindingen...
De reis is zoals meestal weer begonnen met het
evalueren van de vele FSR activiteiten in Roemenië
zoals de ondersteuning van de sponsorfamilies en de
studenten, Boga kinderkampen, stookhout, kachels,
en kinderschoenen. Deze onderwerpen zullen u
bekend voorkomen omdat hier regelmatig over wordt
geschreven in onze nieuwsbrieven.
Kortgeleden kregen we bericht van een sponsor die
10 extra studenten wil gaan sponsoren. Geweldig!
Daarnaast zijn er nog 15 studenten gestart met hun
opleiding.

Een aantal jongeren die gesponsord worden..
Het was dan ook weer heel wat werk om 25 nieuwe
jongeren geplaatst te krijgen. Deze reis hebben wij
deze nieuwe sponsorstudenten bezocht en hun
verhalen gehoord. Bijvoorbeeld het verhaal van de
17-jarige Mariu die door zijn ouders is verlaten en
daarom door zijn opa en oma werd opgevangen.
Helaas zijn zijn grootouders overleden en is hij nu dus
helemaal alleen. Om te overleven werkte hij bij mededorpsbewoners op het land en verdiende zo wat geld
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om eten van te kopen. Heel schrijnend! Via onze
contactpersoon hoorden wij dat hij zeer gemotiveerd
is om een beroepsopleiding te volgen en dat hij daar
zeker ook talenten voor heeft. Het is dan ook heel fijn
dat, hoe verdrietig zijn geschiedenis ook is, hij nu een
vak mag leren en zo een kans heeft op een betere
toekomst.
De kandidaat jongeren worden aanbevolen door
bijvoorbeeld
schoolhoofden,
predikanten
of
burgemeesters van de dorpjes waar zij wonen. Zij
komen allemaal uit zeer arme situaties en wij hopen
dat zij mede door hun studie een betere toekomst
krijgen. Studierichtingen die gevolgd worden zijn o.a.
toerisme, economie, horeca, informatica, biologie,
scheikunde, biochemie, accountancy, elektrotechniek,
kapper en automonteur.
Tijdens de reis hebben we ook een heel aantal
sponsorgezinnen bezocht in Oradea en omstreken.
Daarbij hebben wij weer veel mensen ontmoet die
problemen hebben met hun woning, werk,
gezondheid, warmte, voedsel en kleding. We zijn blij
dat wij iets voor deze mensen kunnen betekenen
dankzij uw hulp.
Helaas kunnen we niet altijd over succesverhalen
schrijven. Dit blijkt bij de familie Sindar. Het gezin
bestaat uit moeder (34) en dochter Andrea (12). Wij
vonden haar jaren terug in een 'stal' omdat ze niet
meer langer bij de psychisch zieke vader/opa konden
wonen. We hebben geholpen deze stal om te bouwen
naar een mooi 1-kamer huisje en wat waren ze hier
blij mee! Moeder deed er alles aan om geld te
verdienen door lange dagen bij een meubelfabriek te
werken voor een zeer laag loon. Andrea deed het
ondertussen goed op school wat bleek uit haar hoge
rapportcijfers. Toen haar moeder haar baan verloor
werd het allemaal te veel en heeft ze Andrea achter
gelaten en is ze verdwenen. Onze medewerkers
vonden het meisje alleen thuis en we proberen haar
nu waar mogelijk te helpen. Deze verhalen zijn voor
ons (en onze Roemeense medewerkers!) zeer
aangrijpend en je vraagt je af wanneer er een einde
komt aan al de armoede in dit land.

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.: 49.48.08.926 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).

Groei FSR - Sponsors nodig!
Zoals we in de vorige nieuwsbrief al hebben
aangegeven zijn wij voornemens te groeien in ons
sponsorprogramma. Op dit moment zijn de
activiteiten in Roemenië al zo toegenomen dat het
voor de 2 full-time maatschappelijk werkers wel heel
veel wordt. Ook hebben we gemerkt dat in tijden van
ziekte of tegenslag het goed zou zijn als er een extra
persoon het team komt versterkten zodat we minder
kwetsbaar zijn. Tijdens de laatste reis hebben we
kennis gemaakt met 2 kandidaat medewerkers die
door onze medewerkers Grig Somesan en Ani Foit
zijn voorgedragen. Op basis
van
deze
gesprekken
hebben we als bestuur
besloten om het Oradea
team uit te breiden met
Liliana Glitia (Lili). Lili heeft
rechten gestuurd en is na
een aantal verschillende
banen werkloos geworden.
Zij heeft al lang de wens om
onder de armen te kunnen
werken en is blij dat ze voor
FSR hiermee kan starten.
Lili zal beginnen met een part-time baan (50%) omdat
ons sponsorprogramma nog niet zoveel gegroeid is
dat we direct een full-time baan kunnen realiseren.
Door meer nieuwe sponsors te vinden hopen wij op
korte termijn ook Lili een full-time baan aan te bieden.
U kunt ons hierbij helpen! Wellicht bent u bereid
eens wat mensen uit uw omgeving te benaderen
('shoulder tapping') om over ons werk te vertellen en
ze te vragen ook vaste sponsor te worden? U kunt
nieuwe sponsors doorgeven via onze website of door
één van de telefoonnummers
te bellen die onderaan de
nieuwsbrief
staan.
We
hebben voor deze gelegenheid een mooie aktie.. als u
een nieuwe sponsor opgeeft
krijgt u van ons een mooi
boek kado over mensen die
wij proberen te helpen:
"Zigeuners - ontmoetingen
met een onbemind volk." van
Rolf Bauerdick twv € 30.
Reeds bedankt voor uw hulp
in deze.

In Nederland ...
Allereerst zijn we blij u te kunnen vertellen dat Fred
Drenth weer zo hersteld is van zijn hartoperatie dat hij
aktief kan meedraaien in het bestuur. Daar zijn we
God zeer dankbaar voor! Inmiddels kan hij weer onze
bestuursvergaderingen bijwonen en hoopt hij DV in
het voorjaar weer naar Roemenië te gaan.

Daarnaast zijn we ook blij dat we een nieuw
bestuurslid kunnen verwelkomen: Cees Lock uit
Zwolle. Dit schrijft Cees over zichzelf als introductie...
Cees Lock, geboren eind
1957 en getrouwd met
Hanneke. We zijn actief lid
van de Chr. Geref. Kerk te
Zwolle. Wij hebben drie
kinderen: twee dochters en
een zoon. Van beroep ben ik
Consultant op het gebied
van de aardgasdistributie bij
Kiwa
Technology
te
Apeldoorn. Mijn hobby’s zijn
fietsen,
wandelen
en
badmintonnen. Als er in huis moet worden geklust
dan doe ik dat in de regel zelf. Van 2005 tot begin
2014 was ik betrokken bij een thuisfront commissie
van een zendelinge in Moldavië. André was daar ook
bij betrokken en wist dat dit werk zou stoppen, dus
André dacht …… . En zo ben ik bestuurslid geworden
van FSR. Maar geweldig om te zien wat FSR doet,
zeker de moeite waard om (hoe bescheiden ook) dit
werk te ondersteunen.
We zijn ook blij u te
kunnen mededelen dat
we van het CBF het
certificaat 'voor kleine
goede doelen' hebben
ontvangen. Een aantal
jaren mochten wij al de
'verklaring
van
geen
bezwaar' van het CBF
dragen. In deze periode
evalueerde
het
CBF
stichting FSR op haar
aktiviteiten, boekhouding
en organisatie structuur.
Nu alles conform de CBF richtlijnen bevonden is
hebben wij het CBF-certificaat 'voor kleine goede
doelen' ontvangen. We zijn hier heel blij mee omdat
het u de zekerheid geeft dat wij een stichting zijn die
geen belangenverstrengeling kent en financieel zijn
zaken goed op orde heeft.

Tot slot
Dankzij uw hulp hebben we ook in de afgelopen
maanden weer heel wat werk kunnen verzetten en
een deel van de armen in Roemenië kunnen helpen.
Dankbaar kijken we naar de sponsorbijdragen en
giften die we ook de afgelopen maanden weer
mochten ontvangen. We ervaren dit alles als een
zegen van onze Hemelse Vader. Daarom in de eerste
plaats dank aan Hem! Wilt u het werk van FSR en
onze Roemeense medewerkers blijven gedenken in
uw gebeden?
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