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Inleiding 

Als u al wat langer sponsor bent van FSR dan weet u 
dat tal van activiteiten jaarlijks terugkomen, zoals de 
winterhulp en het schoenenproject. Daar zullen we in 
deze nieuwsbrief kort weer even bij stilstaan. 
Daarnaast kunnen we in deze nieuwsbrief ook met 
dankbaarheid melding maken van een ‘project’ dat we 
nog niet eerder hebben gerealiseerd; het betreft de 
huisvesting van een gezin, u zult het verderop in deze 
nieuwsbrief vinden. Maar we beginnen met een update 
aangaande Covid-19. Veel leesplezier. 
 
Als u wilt reageren, vragen hebt of tips voor 
onderwerpen voor een volgende nieuwsbrief aarzel 
dan niet en stuur een bericht. Dat kan dat via ons 
emailadres: info@fsrom.nl of telefonisch bij André of 
Jaap, zie voor de telefoonnummers onderaan deze 
pagina. 
 

 

Update Covid-19 

Onderstaande informatie hebben we half februari van 
Grig, onze Roemeense medewerker, ontvangen. 
 
Zoals we allemaal weten, is dit het tweede jaar dat de 
hele wereld lijdt aan de coronavirusziekte. Dit virus 
tastte ook de economie, de gezondheid en het sociale 
leven aan. Economisch gezien verloren sommige 
gezinnen hun inkomen doordat leden hun baan 
verloren, anderen werkten slechts halftijds en hebben 
daardoor minder geld, omdat bedrijven geen orders 
hebben zoals voorheen. Arme mensen, met geen- of 
een lagere opleiding, misten de oogsttijd in westerse 
landen als een optie om geld te verdienen. Vanwege 
de internationale lockdown werd hen nl. de toegang 
ontzegt tot ongekwalificeerde banen in het buitenland. 
Ook hebben mensen hun baan verloren omdat ze niet 
snel genoeg en/of goed genoeg herstelden van de 
coronavirusziekte. 
 
Nu hopen we in Roemenië dat in ieder geval de golf 
van coronavirus verder zal afnemen en verdwijnen, 
zodat we kunnen terugkeren naar een leven waarin 
mensen op zijn minst kunnen proberen zichzelf op de 
één of andere manier te helpen door meer 
bewegingsvrijheid (over de grens) en ook doordat er 
weer meer banen beschikbaar komen.  
Voorlopig is het aantal besmettingen afgenomen vanaf 
begin februari en bedroeg op 13 februari ‘slechts’ 
12.000 nieuwe geïnfecteerde mensen per dag. Enkele 
dagen later op 16 februari werden er weer meer dan 
16.000 geïnfecteerde mensen geteld. Maar de tendens 
is toch een dalend aantal besmettingen. 

 
Kortom, we leven met de hoop dat de situatie op de 
één of andere manier zal verbeteren. Tegelijkertijd 
willen we ook de dankbaarheid doorgeven van vele 
families die in deze moeilijke tijden zijn geholpen door 
uw vrijgevigheid met voedsel en kleding en brandstof, 
medicijnen enz. ... een uitgestrekte hand van hoop van 
u aan arme mensen in Roemenië. Dank daarvoor! 
 
 
Tandheelkundige zorg/tandartsproject  

We ontvingen afgelopen maand van Lili, 
onze Roemeense medewerkster, het 
jaarverslag 2021 van het tandartsproject. 
Het verslag geeft een goed beeld van de 
ontwikkelingen. Covid-19 heeft wel voor enige 
stagnatie gezorgd doordat afspraken door patiënten 
moesten worden afgezegd in verband met een 
coronabesmetting maar ook andersom: tandartsen.  
die de afspraken moesten cancelen omdat ze zelf 
positief waren getest. Desondanks zijn er sinds de start 
in 2020 momenteel 16 patiënten geheel uitbehandeld 
en zijn er eind 2021 ook weer 16 nieuwe patiënten 
onder behandeling. De mensen zijn enorm blij dat ze 
middels ons tandartsprogramma worden geholpen. 
Hieronder enkele foto’s op basis waarvan u die 
dankbaarheid wel zult begrijpen.  

Boven: hoe het was, Onder: na de behandeling 
 
We zijn het tandartsproject begonnen met twee 
tandartsen in Oradea, Abel en Rebecca, maar al gauw 
werden twee specialisten ingeschakeld. Izabella voor 
chirurgie en tandextracties en Anamaria voor 
tandheelkundige behandelingen gericht op het 
behouden van tanden. In de loop van vorig jaar is het 
aantal tandartsen uitgebreid met nog drie tandartsen 
die hun praktijk hebben in de omliggende dorpen. 
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Hiermee wordt voorkomen dat Abel en Rebecca te 
veel patiënten krijgen (zij hadden al een patiënten- 
bestand) en vermijden we voor de patiënten reiskosten 
en reistijd vanuit de dorpen naar Oradea. 
 
Uiteraard hopen we dat we ook dit jaar voldoende 
middelen binnen zullen krijgen om het project in 
ongeveer gelijke omvang te kunnen voortzetten, 
hiervoor is € 18.000,-- begroot. Als dit project u 
aanspreekt en u hebt financiële ruimte dan zou het fijn 
zijn als u hieraan bijdraagt, zie eventueel ook onze 
website. 
 
 
Winterhulp  

Ook dit jaar hebben we weer voldoende middelen 
ontvangen om de families in ons programma te kunnen 
ondersteunen met energie voor koken en verwarmen. 
Zoals u wellicht weet wordt hiervan stookhout 
/briketten van gekocht en betalen we de gas- en/of 
elektriciteitsrekening. De families zijn enorm dankbaar 
voor deze (extra) ondersteuning. Zeker dit jaar omdat 
ook in Roemenië de gasprijzen zijn verdubbeld!  
 
 
 
(Winter)schoenen 

Op teenslippers in de winterse kou 
 
Zoals elk jaar zijn ook dit jaar weer schoenen verstrekt 
aan de kinderen van de gesponsorde gezinnen. Dat dit 
geen overbodige luxe is mag blijken uit de 
bovenstaande foto.  
Lilli en Ani hebben maar liefst 250 paar schoenen 
gekocht en samen met Grig gedistribueerd over alle 
sponsorgezinnen. 
 
 
Inflatie 

In de afgelopen 3 jaar zijn ook de kosten voor 
levensmiddelen verdubbeld en men zegt dat 50% 
meer inkomen dan het huidige minimum loon nodig is 

om te kunnen leven. Dit betekent dat we nu al situaties 
tegenkomen waar men de kachel uitzet om zo geld te 
besparen voor voedsel! Ook wij merken dat het steeds 
lastiger wordt om de dozen te vullen met voedsel voor 
het bedrag dat we hiervoor gebudgetteerd hebben.  
 
Het is een momenteel een grote zorg voor onze 
doelgroep en het maakt ook het werk van onze 
Roemeense medewerkers hierdoor niet gemakkelijk. 
 

Huis voor de familie Romar 

De kwaliteit van de huizen waarin de door ons 
gesponsorde gezinnen wonen is meestal matig, maar 
de situatie waarin de familie Romar (niet de echte 
naam) woont vonden we als bestuur ronduit slecht. 
Daarom hebben we in december 2021 besloten een  
fondswervingsactie te starten met als doel een huis 
voor de familie Romar te kopen. Deze actie liep 
geweldig waardoor we eind december onze 
Roemeense werkers opdracht konden geven een 
geschikte woning voor hen te zoeken. Dit is inmiddels 
gelukt en binnenkort hoopt de familie te verhuizen!  
 
De onderstaande foto’s laten duidelijk de verbetering 
van de woonsituatie zien. Niet te zien maar ook een 
enorme verbetering is: elektriciteit, stromend water, 
riolering, allemaal basis nutsvoorzieningen waarover 
de familie voorheen niet beschikte. De familie Romar 
is iedereen die hieraan heeft bijgedragen dan ook 
enorm dankbaar. 

Van de oude woonsituatie naar een echt huis! 
 
 
Tot slot 

We hopen dat we ook in 2022 het leven van de 
allerarmsten wat kunnen verlichten door hulp in welke 
vorm dan ook en dat u als sponsor dit mogelijk blijft 
maken.  

Jan Agterhof, André Buijs, Cees Lock, Gert-Jan Groeneveld, 
Jaap Strijker en Jan Venema 

 

https://fsrom.nl/home/wat-doen-we/noodhulp/tandheelkundige-hulp


 

 


