Projecten

Werkwijze

Naast specifieke sponsoring van gezinnen en school
gaande jongeren worden er elk jaar ook projecten
opgezet die tot doel hebben om daar waar het nodig
is onze hulp verder in te vullen. Afhankelijk van de
middelen die ons ter beschikking staan voeren wij
de volgende projecten uit:

FSR werkt uitsluitend met Roemeense medewerkers
die de taal en cultuur kennen. Daarnaast hebben
onze fulltime medewerkers een opleiding tot maat
schappelijk werker gevolgd. FSR streeft er naar alleen
de allerarmsten te helpen. Dit wordt gerealiseerd
door middel van een lokaal netwerk aan contact
personen die zelf niet ondersteund worden.

• Z aaigoed voor mensen die een stukje grond heb
ben. Hierdoor kan men zelf groenten verbouwen.
• Kachels voor gezinnen die geen goed werkende
kachel meer hebben.
• Stookhout voor diegenen die in de winter niet
weten of ze hun geld aan voedsel of aan warmte
moeten uitgegeven.
• Boga-kampen voor kinderen in en nabij ons
sponsorprogramma. Elk jaar even lekker er uit in
een frisse, vrolijke omgeving!
• Vitaminepillen gedurende de herfst en winter
voor de schoolgaande kinderen.
• Een weekend ontspanning in Boga voor moeders
van arme gezinnen of studenten uit ons sponsor
programma.
Met al deze verschillende soorten hulp proberen
we er voor de mensen te zijn, ze te bemoedigen en
verder te helpen in het leven.

Wij nodigen u uit een sponsor van FSR te worden.
Wilt u een gezin of een student sponsoren? Meldt u
zich aan door contact met ons op te nemen via de
website, per telefoon of door de invulstrook in te
vullen (zie Colofon voor de details). Als u sponsor
wordt zullen we u koppelen aan een gezin of student.
Wij sturen u dan de specifieke sponsorgegevens toe.
Streefbedrag voor sponsoring:
• Gezin
: 30 euro/maand
• Opleiding jongere : 50 euro/maand
Een lager bedrag mag natuurlijk ook!
FSR besteedt geen tijd aan het faciliteren van cor
respondentie tussen sponsor en gesponsorde. Onze
ervaring is dat dit de hulpverlening niet ten goede
komt. Wel kunt u ons desgewenst om informatie vragen
over uw sponsorgezin/student. Voor uitgebreide
informatie, foto’s en de laatste nieuwtjes verwijzen
wij u graag naar onze website: www.fsrom.nl

Colofon: Stichting Familie Sponsorplan Roemenië is een Christelijke stichting ingeschreven bij de KvK onder
nr. 53135393. De Stichting is in het bezit van een Verklaring van geen bezwaar van het Centraal Bureau
Fondsenwerving en is aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling waardoor uw giften geheel
belasting aftrekbaar zijn.
Giften kunnen overgemaakt worden op:
Rekening nr. 49.48.08.926
t.n.v. Stichting Familie Sponsorplan Roemenië
Aalsmeer

website
e-mail
telefoon
secretariaat

www.fsrom.nl
info@fsrom.nl
0297 - 34 27 50
De Vecht 17, 3448 CL Woerden

Act ief omzietenzenlfastaarndig
diegenen delieijkhs redden...
nauw

Roemenië, een mooi land met een rijke
historie. Een land dat, ondanks de corruptie en het grote verschil tussen arm
en rijk, inmiddels is aangesloten bij de
EU. Het is in dit land waar het Familie
Sponsorplan Roemenië (FSR) actief wil
omzien naar diegenen die het zelfstandig
nauwelijks redden.
FSR is een Nederlandse stichting die vanuit Christelijke
basis hulp wil geven aan Roemeense mensen die
aan de onderkant van de maatschappij leven. Zij doet
dit middels fulltime en parttime lokale medewerkers
die de Roemeense cultuur en problematiek goed
kennen.
FSR geeft ondersteuning op twee manieren:
Noodhulp: Het verstrekken van voedselpakketten,
kleding, stookhout, zaaigoed en financiële middelen
voor medische hulp aan mensen die moeilijk zelf
standig verder kunnen zonder deze ondersteuning.
Structurele hulp: Het betalen van de kosten van
een beroepsopleiding voor kinderen waarvan de
ouders geen geld hebben om die te betalen.
In deze folder kunt u meer informatie vinden over
het werk van FSR. We hopen dat ook u enthousiast
zult worden over onze aanpak.

Noodhulp
De helft van onze inkomsten wordt besteed aan
noodhulp. Deze hulp is bedoeld voor mensen die
nauwelijks in staat zijn zichzelf te voorzien van de
basislevensbehoeften. Enige voorbeelden:

•	Je hebt wel altijd werk gehad maar je werkgever
heeft nooit sociale lasten betaald. Nu ben je ziek
geworden en je ontvangt slechts een schijntje zie
kengeld ondanks het feit dat je een heel gezin
moet onderhouden.
•	Vanwege de economische situatie ben je werk
loos geworden maar je krijgt geen WW-uitkering.
•	Je bent inmiddels op leeftijd maar je pensioen is
volstrekt te weinig om eten en medicijnen te kopen.
•	Je man is onlangs overleden en je blijft achter
met 4 kinderen. Helaas heb je geen recht op een
redelijk weduwepensioen.
Zomaar een aantal voorbeelden van schrijnende
situaties die men in Roemenië kan tegenkomen.

Kleding: Gedurende het gehele jaar voorzien we de
gezinnen van tweedehands kleding uit Nederland.
Ook hieraan is een grote behoefte.

dat een vervolgopleiding voor het kind er financieel
gezien niet in zit. Als aan alle voorwaarden wordt
voldaan wordt overgegaan tot een positief advies.

Structurele hulp

Resultaten: Omdat deze jongeren blij zijn dat ze
een kans krijgen, zijn ze vaak zeer gemotiveerd. Dit
valt ook de stagebegeleiders op met als gevolg dat
er een redelijke kans bestaat op het snel vinden van
een baan.

Wordt gerealiseerd door kinderen uit arme gezin
nen een kans te geven om een beroepsopleiding
te volgen. Regelmatig komt het voor dat ouders
in plattelandsdorpen geen geld hebben om hun
kinderen naar het voortgezet onderwijs in de stad
te sturen. Hierdoor kunnen talentvolle kinderen na
de lagere school zich niet verder ontwikkelen. De
gevolgen zijn dat talent verloren gaat en dat deze
jongeren later geen goede baan kunnen vinden.
Stichting FSR vindt dat zij hier iets aan moet doen.
We helpen deze jongeren door:

Door deze situaties komen deze mensen vaak in
een negatieve spiraal: ze eten minder (gezond),
waardoor de gezondheid achteruit gaat. Als er dan
geen middelen zijn om weer gezond te worden
belandt men in een uitzichtloze situatie. FSR wil
deze mensen helpen door deze negatieve spiraal te
doorbreken! We doen dit op een aantal manieren:

•
•
•
•
•

Voedselpakketten: Elke maand brengen onze mede
werkers voedselpakketten naar de sponsorgezinnen.
Deze pakketten bevatten verschillende basis-benodigd
heden (bv. rijst, olie, bloem). Bij sommige gezinnen
is het verantwoord geld te geven. In dat geval kunnen
de mensen zelf voedsel kopen.

Selectieprocedure: Op advies van de directeur van
de basisschool wordt een aantal kinderen voorge
dragen aan FSR. Onze medewerkers evalueren de
cijferlijst en motivatie van deze kinderen. Daarnaast
wordt er een bezoek gebracht aan het ouderlijk huis
om te kijken of de armoede in het gezin dusdanig is

Medische hulp: Als mensen niet in staat zijn medische
kosten te betalen zal FSR er alles aan doen om de
noodzakelijke medische hulp voor hen mogelijk
te maken. Dit kan door middel van het kopen van
medicijnen of door de mensen medisch te laten
onderzoeken en behandelen.
Psychische/Pastorale hulp: Door de armoede zijn
mensen vaak depressief en verkeren in geestelijke nood.
Onze medewerkers proberen deze mensen te helpen.

Als deze jongeren na hun studie een baan hebben
gevonden kunnen zij voor zichzelf zorgen en ook
een beetje voor hun familie. Daarnaast helpen ze
daarmee het land op te bouwen.. dat is nog eens
structurele hulp!

Het betalen van de internaatkosten
Het betalen van de maaltijden in het internaat
Hen te voorzien van schoolmaterialen
Het geven van kleding en schoenen
Persoonlijke begeleiding van de studerende
jongeren.
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