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Geachte sponsor,
Voor u ligt al weer de derde en laatste nieuwsbrief van
dit jaar. Hierin doen we onder andere verslag van de
ondersteuningsreis die in oktober gemaakt is en van
de verstrekte schoolmaterialen. Daarnaast willen wij
uw aandacht vestigen op de komende winterperiode in
Roemenië, waarin er altijd weer veel behoefte is aan
stookhout, kachels en winterschoenen. We hopen dat
u via onze periodieke nieuwsbrief nog meer betrokken
raakt bij de hulpverlening onder de allerarmsten in
Roemenië. We wensen u goede aandacht bij het
lezen! Als u wilt reageren dan kan dat via ons
e-mailadres: info@fsrom.nl of telefonisch bij een van
de bestuursleden (zie onder).

Najaar reis
In oktober jl. hebben Jan Venema en Gert-Jan
Groeneveld het FSR team in Roemenië bezocht. Het
is altijd weer een hele omschakeling om vanuit het
comfortabele
en
welvarende
Nederland
geconfronteerd te worden met de armoedige
omstandigheden van de gezinnen die dankzij uw
sponsorbijdragen
worden
ondersteund.
De
voedselpakketten die het FSR team maandelijks
verstrekt zijn nog steeds broodnodig. Zonder onze hulp
zouden deze mensen nog steeds niet in hun eerste
levensbehoeften worden voorzien. Wij hebben deze
reis weer veel gezinnen bezocht om hen te
bemoedigen, maar ook om hun situatie te beoordelen.
Bij de gezinnen waar het financieel iets beter ging
(veelal door werk) hebben wij de sponsoring deels
afgebouwd, zodat er weer ruimte ontstaat om gezinnen
van de wachtlijst te kunnen ondersteunen. Zo hebben
wij bijv. een vrouw in ons sponsorprogramma
opgenomen die met haar 3 kinderen gevlucht was
vanuit Zuid-Roemenië naar Oradea omdat haar man
haar stelselmatig mishandelde. Zij heeft daar alles
moeten achterlaten.
Om schoenen te kunnen kopen voor haar dochter van
12 jaar heeft deze vrouw zelfs de oorbellen van haar
dochter moeten verkopen……
Daarnaast hebben we alle nieuwe studenten die dit
jaar door uw steun aan hun beroepsopleiding konden
beginnen, bezocht. Het was mooi te zien, dat deze
jonge mensen heel dankbaar en enthousiast zijn dat
ze een studie kunnen volgen en op het internaat
kunnen verblijven met hun studiegenoten.
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tijden,
slechte tegen
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We• kwamen
daargoede
ook een
studente
die nu in
e
haar 3 studiejaar zit. Haar vader is ernstig ziek,
waardoor hij niet meer kan werken. Zonder werk kan
hij de internaatkosten van zijn dochter niet meer
betalen, waardoor ze met haar studie zou moeten
stoppen. Dit soort crisissituaties komen wij regelmatig
tegen. Wij proberen dan nieuwe sponsors in Nederland
te vinden zodat deze zgn. “crisisstudenten” toch hun
studie kunnen afronden. Het afronden van een studie
verandert namelijk de toekomstperspectieven van
Roemeense jongeren van kansarm naar kansrijk!

Schoolmaterialen
Dankzij een aantal sponsors hebben we dit jaar weer
rugzakken met schoolmaterialen in Roemenië kunnen
kopen en distribueren onder de doelgroep waar FSR
zich op richt. In totaal hebben we meer dan 70 kinderen
blij kunnen maken! Zie de bijgevoegde foto's. Als we
die blijde gezichten zien dan worden we daar zelf ook
blij van!
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Waspoeder
Voor ons is het heel gewoon om waspoeder te kopen
voor het wassen van onze kleding. Heeft u wel eens
kleding geroken die alleen met water (en dus geen
zeep) uit een put gewassen wordt? Dat ruikt niet fris!
In Roemenië is waspoeder een enorm geschenk, waar
we onze sponsorgezinnen voor de kerst weer mee
gaan verblijden.

afgeleverd. Gebruikelijk is om in februari een tweede
levering stookhout te doen. Ook willen we deze winter
de kinderen uit onze sponsorgezinnen weer voorzien
van nieuwe winterschoenen zodat ze ook onder
winterse omstandigheden naar school kunnen gaan.
We hopen dat u de komende maand ruimhartig wilt zijn
en de gezinnen in Roemenië ook een warm huis gunt.
We hebben dit jaar namelijk nog best wat extra giften
nodig.

Medische ondersteuning
Onder onze sponsorgezinnen komen ziekten helaas
steeds vaker voor. Dit komt door verschillende
oorzaken: weinig gezond eten, armoede stress, geen
geld voor een gezonde levensstijl. Doordat de
zorgkosten veelal niet of slecht verzekerd zijn, is er
veel geld nodig voor medicijnen of doktersbezoek.
FSR wil de mensen in ons programma daarom extra
helpen! Giften hiervoor zijn altijd van harte welkom.

Schenkingen en legaten
Deze vrouw is duidelijk blij met de waspoeder!

Winterhulp
Een belangrijk onderdeel van onze winterhulp blijft het
verstrekken van stookhout en kachels aan gezinnen
die dat echt nodig hebben. Dit jaar willen we aan 10
gezinnen een kachel verstrekken omdat de kwaliteit
van hun huidige kachel te slecht is.

Graag willen wij u attenderen op de mogelijkheid van
het doen van schenkingen en legaten. Schenkingen
zijn in feite gewone giften, die u nu ook al doet als
donateur. Deze giften zijn vrij van schenkbelasting
omdat FSR een ANBI (Algemeen Nut Beogende
Instelling) is. Ook voor de Inkomstenbelasting geldt
een vrijstelling. Deze vrijstelling geldt vanaf 1%- tot
maximaal 10% van uw drempelinkomen. Indien u een
volledige vrijstelling voor uw giften aan FSR wilt
hebben, kunt u overwegen om van uw giften
periodieke schenkingen te maken. Hiervoor hoeft u
tegenwoordig niet meer langs de notaris te gaan. Via
de website van de Belastingdienst kunt u eenvoudig
een “overeenkomst periode gift in geld” downloaden.
In deze overeenkomst kunt u vastleggen dat de giften
regelmatig worden overgemaakt (bijv. maandelijks of
jaarlijks). De bedragen zijn telkens even hoog. De
giften worden minimaal 5 jaren achter elkaar gedaan
en eindigen uiterlijk bij overlijden.
Wilt u in uw nalatenschap een bepaald bedrag
bestemmen voor FSR, dan kunt u hiertoe een legaat
laten vastleggen in uw testament. Ook een legaat aan
een ANBI is volledig vrijgesteld van schenkbelasting.

Tot slot
We mogen weer in dankbaarheid terugkijken op het
vele werk dat FSR in de afgelopen maanden heeft
kunnen verzetten. Dankbaar zijn we ook voor de hulp
van onze sponsors. 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 blijven
gedenken in uw gebeden?
Nieuw sponsorgezin: vervanging slechte kachel.
Ook hebben we geld beschikbaar gesteld voor een
eerste ronde stookhout welke in december zal worden
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