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De eerste nieuwsbrief van 2020 ligt weer voor u (of staat 
op uw scherm). Middels dit schrijven willen we u graag 
weer bijpraten over de vele zaken die ons als organisatie 
bezig houden. Ook informeren we u over de status van 
ons nieuwe project: Tandheelkundige zorg.  
Reageren kan via ons e-mailadres: info@fsrom.nl of 
telefonisch bij André of Gert-Jan, zie voor de telefoon-
nummers onderaan deze pagina. 
 

Een gesprek met Grig 

Vanavond had ik telefonisch 
contact met onze Roemeens 
teamlid Grig Somesan. Ik vroeg 
hem of hij iets heeft dat hij graag 
in deze nieuwsbrief wil delen 
omdat het hem erg bezig houdt. 
Grig aarzelde niet lang en 
noemde de enorme frustratie die 
het Roemeense team ervaart 
vanwege een falende (corrupte) 
overheid. Roemenië zou volgens 
hem een voortvarend land kunnen 

zijn als diegene die de macht hebben niet zo op zichzelf 
gericht zouden zijn, maar echt zouden geven om de 
eigen bevolking. Door de corruptie zijn- en blijven veel 
Roemenen in armoede en wordt hun zo onrecht 
aangedaan. Wist u dat:  

1. Roemenië de grootste groep armen van de EU 
heeft? 25% van de bevolking leeft met minder dan   
5 euro/dag. 

2. De armste 10% in Roemenië verdient 10x minder 
dan de armste 10% van de gehele EU. 

3. Door toename van het kosten niveau in Roemenië 
gaat de koopkracht omlaag waardoor de armoede 
zelfs toeneemt  

(Bron: Nieuwsblad ‘Business Review’ en World bank) 

Een ander onderwerp wat Grig erg bezig houdt is het 
Corona virus. Zoals in alle landen is er veel aandacht 
voor in de media. Maar hoe verhoudt dit met het feit dat 
er altijd in Roemenië al veel mensen overlijden aan een 
griep vanwege de weinige weerstand die ze hebben 
vanwege de slechte leef omstandigheden? En hoe dit te 
zien in de context van de duizenden(!) mensen die in 
Roemeense ziekenhuizen jaarlijks overlijden door 
medisch falen? Aan de andere kant realiseert hij zich dat 
het Corona virus bij uitbraak ook een grote tol kan eisen 
in Roemenië. 

Toch wil Grig niet graag negatief zijn. Hij verheugd zich 
vaak over de mooie dingen die gebeuren door het werk 
dat hij mag doen. De blijdschap van een kind die nieuwe 

schoenen krijgt. De dankbaarheid van een gezin als ze 
stookhout krijgen zodat het huis weer op temperatuur 
kan komen. De morele ondersteuning die het Roemenië 
team kan geven aan mensen die vastgelopen zijn. Hij is 
God dankbaar dat hij deel mag hebben aan het werk van 
FSR en zo een stukje recht mag doen aan mensen die 
gewend zijn onrecht te ervaren. Ook wil hij graag een 
ieder in Nederland bedanken die helpt ons werk mogelijk 
te maken en dat onderschrijven wij als Nederlands FSR 
team graag! 

 

Over dit sponsorgezin wordt in deze brief niet vertelt! 

 

Zomaar wat voorbeelden 

Waar mogelijk proberen we sponsorgezinnen zo te 
helpen dat ze uiteindelijk weer zelfstandig verder 
kunnen. We nemen dan afscheid van elkaar en maken 
een nieuwe sponsorvoorstel voor de sponsor in 
Nederland, want gezinnen die springen om hulp (en ons 
weten te vinden) zijn er genoeg! Van deze gezinnen 
wordt door het Roemenië team de gegevens verzameld 
die vervolgens ter beoordeling naar het bestuur in 
Nederland gestuurd worden. Hieronder volgen een paar 
voorbeelden van kandidaat sponsorgezinnen. 

 

Familie Estiu* 

Gezin : moeder met 3 dochters 

Financieel : Na vaste uitgaven 30 euro/maand over 

Het gezin is ingetrokken bij opa en oma. De moeder 
heeft geen werk omdat ze niet geschoold is en omdat ze 
voor haar middelste dochter moet zorgen die kanker 
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heeft. De vader van dit gezin is jaren geleden vertrokken 
en ze ontvangen geen hulp van hem. Gelukkig gaan de 
kinderen wel trouw naar school omdat ze daar hun hoop 
voor de toekomst verwachten. Ze wonen in een heel oud 
huis met een lekkend dak. Opa werkte in de fabriek en 
nam een lening om het dak te repareren. De fabriek ging 
vervolgens failliet en nu zitten ze ook nog met een schuld 
die niet afgelost kan worden. 

 

Familie Rakta* 

Gezin : moeder met dochter, pleegkind en broer 

Financieel : Na vaste uitgaven 50 euro/maand te kort 

Dit is een complexe situatie. Toen Adriana 11 jaar oud 
was stierf haar vader. Door de financiële problemen die 
daarop volgde verkocht haar moeder het huis en gingen 
ze wonen in een klein appartement. Vanwege deze 
moeilijke  situatie werd Adriana’s moeder alcoholist. 
Adriana was inmiddels oud genoeg om te trouwen en 
verliet het huis met haar man. Adriana haar moeder 
moest vanwege schulden nu ook haar appartement 
verkopen en trok met haar nog thuis wonende zoon 
Mihai in bij een man die helaas ook een alcoholist bleek 
te zijn. Deze man wilde niet dat Mihai mee kwam en 
daarom is Mihai bij zijn zus Adriana gaan wonen. Zij 
hebben inmiddels een dochter gekregen en hun leven 
leek op de rails te staan. Helaas werd de man van 
Adriana ernstig ziek en overleed kort daarna. Zo werd zij 
weduwe, achtergebleven in een wanhopige situatie en 
door niemand geholpen. Ondanks deze situatie heeft ze 
toch een kindje van 2 jaar oud in huis genomen omdat 
zijn moeder was overleden. Hoe ze weet te overleven is 
niet duidelijk, maar deze jonge getraumatiseerde vrouw 
heeft zeker hulp nodig! Lichtpuntje is dat haar broer 
Mihai wel naar school gaat en dat is bijzonder in zo’n 
situatie.  

Door ons werk komen we veel van dit soort complexe 
verhalen tegen en we realiseren ons dat we in een 
gebroken wereld leven waar sommige mensen het best 
goed hebben, maar velen een kruis dragen. Gelukkig 
mogen wij hoop brengen door er voor deze mensen te 
zijn. 

* Dit zijn niet de echte namen. 

 

Status nieuw project: Tandheelkundige zorg 

In de vorige nieuwsbrief hebben we u verteld dat we een 
nieuw project willen starten om iets te doen aan de 
slechte gebitten van de mensen in ons sponsor-
programma. Het programma Tandheelkundige hulp 
bestaat uit vier verschillende onderdelen: Voorlichting, 
Preventie, behandelingen en reparaties. 

 
Inmiddels hebben we voldoende geld binnen om te 
kunnen starten met dit programma! ‘Onze’ tandartsen 
zijn begonnen met het behandelen van de eerste 
jongeren. Eén daarvan moet acuut geholpen worden 
omdat z’n mond zo ontstoken is dat hij zo niet verder kon. 
Ook aan stap 1 en 2 wordt inmiddels gewerkt. Er is 
echter nog veel geld nodig om onze ambitie te kunnen 
waarmaken. Voor meer informatie en donatie knop: 
http://www.fsrom.nl/home/wat-doen-
we/noodhulp/tandheelkundige-hulp/ 

 

Onze hulpverlening in de wintermaanden 

Als u dit leest zijn de wintermaanden weer bijna achter 
ons. Gelukkig was het dit jaar geen zware winter, ook al 
betekent dat niet dat het bij 3°C en regen fijn is om met 
5 mensen in een klein huisje te leven zonder werk, 
medicijnen of warmte. Mede dankzij uw hulp hebben we 
weer veel hulp mogen bieden en graag geven we u een 
indruk hiervan.  

Blij met brandstof! 
 
Veel gezinnen zijn blij met brandstof voor de kachels. 
Ook zijn we briketten- gemaakt van landbouwafval -gaan 
leveren en hebben we schulden voor stookkosten 
afgelost. 

Uitdelen van winterschoenen is een feest 
 
Het distribueren van winterschoenen is wel een van de 
meest dankbare taken van het Roemenië team. Ook dit 
jaar zijn weer 200 paar uitgedeeld. 

 

Tot slot 

Vanwege de privacy wetgeving is het voor ons vaak niet 
meer mogelijk te achterhalen waar de giftenstroom 
vandaan komt. Daarom is het voor ons lastig geworden 
om u persoonlijk te bedanken. Wij rekenen op uw begrip. 
 
Voor velen van u geldt dat u ons al jaren helpt om dit 
werk mogelijk te maken. Zonder uw hulp en de zegen 
van onze Hemelse Vader is dit werk niet mogelijk. 
Daarom willen we ook deze keer u weer hartelijk 
bedanken. Ga in vrede! 

Jan Agterhof, André Buijs, Fred Drenth,  
Gert-Jan Groeneveld, Cees Lock en Jan Venema 
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