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Geachte sponsor, 

Hierbij de tweede nieuwsbrief van 2019. Onderwerpen 
die in deze nieuwsbrief aan de orde komen zijn: hulp 
op maat - wat betekent dat?, de voorbereidingen van 
de Boga-kampen, studenten die afgestuurd zijn en de 
lancering van de nieuwe website. Maar eerst een 
bemoedigend bericht vanuit Roemenië. 
 
Als u wilt reageren dan kan dat via ons e-mailadres: 
info@fsrom.nl of telefonisch bij André of Gert-Jan, zie 
voor de telefoonnummers onderaan deze pagina. 
 

 

Hulp op maat 

U kent waarschijnlijk ons motto “Hulp op maat”. Het 
volgende illustreert op welke wijze onze werkers daar 
soms invulling aan geven. Bij het samenstellen van het 
maandelijkse voedselpakket voor de gezinnen kan er 
van uit worden gegaan dat er een koelkastje in huis 
aanwezig is. Eventueel bij buren of kennissen. Dat dit 
niet altijd het geval is, bleek ons uit een verslag van het 
Roemenië team waarin ze schrijven: ‘Er is een familie 
die geen kans ziet om het eten in een koeling te 
bewaren. Daarom wordt er in dit geval een speciaal 
voedselpakket samengesteld bestaande uit 
basisvoedsel zoals rijst, meel, suiker en olie, maar ook 
erwten, bonen en rookworst, allemaal etenswaren die 
niet of minder snel bederven. Op deze manier kunnen 
ze het eten over een groot deel van de maand 
verspreid nuttigen.’  Verder schrijven ze dat de man 
helaas niet genoeg geld kan verdienen met zijn 
tijdelijke- en slecht betaalde banen die hij dan hier en 
dan daar verricht. Die banen zijn zo slecht betaald 
omdat hij geen opleiding heeft kunnen volgen. Zolang 
de overheid niet te hulp schiet zal dit gezin voorlopig 
dan ook afhankelijk van onze hulp blijven.  
 
Er is ook een gezin waar helaas de man het weinige 
geld dat er is, gebruikt om drank te kopen. De moeder 
van de 7 kinderen is radeloos omdat er zo geen eten 
voor hen is. Een voedselpakket leveren gaat niet 
omdat de man het dan probeert in te ruilen voor drank. 
Daarom heeft FSR er voor gezorgd dat de kinderen 
elke dag bij de plaatselijke bakker brood kunnen halen.  
 
 
Materiele ondersteuning, gezinnen 

Naast de maandelijkse ondersteuning van gezinnen en 
studenten helpen we ook in situaties van acute nood. 
Recent bereikten ons een drietal verzoeken om 
ondersteuning.  
 

Een gezin had ernstige problemen met ratten en 
muizen die gaten groeven in hun uit modder bestaande 
huiskamervloer en zich op die manier toegang tot de 
woning verschafte. Dit is uiteraard een onwenselijke 
situatie die met een betonnen vloer zou kunnen 
worden verholpen. Via onze medewerkers werd het 
verzoek aan ons voorgelegd om een bijdrage á € 100,-
in de materiaal- en arbeidskosten. We hebben daarin 
toegestemd. 
 
Bij een andere familie is de situatie ook urgent want het 
dak van het huis staat op het punt van instorten. De 
houten constructie is nagenoeg geheel verrot en moet 
worden vervangen, liefst voordat het dak en de 
dakpannen naar beneden komen en de reparatie nog 
duurder uitvalt. De totale reparatiekosten worden 
geschat op € 1.500,-. We hebben besloten om  € 750,-  
beschikbaar te stellen en een beroep te doen op de 
kerkelijke gemeente – waar de betreffende familie lid 
van is – om de rest te financieren. 

 

 

Dak dreigt in te storten 

Het derde verzoek was afkomstig van een gezin 
bestaande uit man, vrouw en vier kinderen. In het 
plaatsje waar ze wonen is de waterdruk zo laag dat ze 
een hydrofoor moeten gebruiken om voldoende 
waterdruk te hebben voor de kraan. Nu is deze 
hydrofoor kapot gegaan en werd ons gevraagd of we 
kunnen helpen. De kosten voor een nieuwe hydrofoor 
zijn € 150,-. We hebben gemeend dit gezin tegemoet 
te moeten komen.  
De voorbeelden laten zien dat we naast de 
kernactiviteiten altijd weer bezig zijn om het leven van 
deze mensen iets aangenamer te maken. 
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Studenten afgestudeerd 

Deze maand zijn er maar liefst 17 sponsorstudenten 
afgestudeerd en daar zijn we – met hen – zeer trots op! 
We weten dat ze er hard voor gewerkt hebben en nu 
kunnen ze zelfstandig verder met hun leven. Het is 
mooi dat een derde van deze jongeren hebben 
besloten parttime te gaan werken om zo de kosten van 
hun universitaire opleiding te kunnen betalen. Daar 
worden we nu echt enthousiast van! 

Afgestudeerd! 

 
 
Boga-kamp 

De voorbereidingen voor de Boga-kampen vragen 
weer de nodige aandacht van onze Roemeense 
medewerkers Ani, Lili en Grig. Er zijn natuurlijk veel 
vrijwilligers betrokken bij de kampen maar het grootste 
deel van de voorbereidingen komt neer op het 
Roemeense FSR team. En elk jaar vraagt het weer 
veel vertrouwen dat alles (op het laatste moment) toch 
nog goed komt. Het zijn drie intensieve weken voor alle 
staffers, maar voor de circa 120 kinderen die de 
kampweek meemaken zijn het onvergetelijke 
momenten. En daar doen ze het dan toch iedere keer 
weer voor. 
 
Misschien herinnert u het zich nog van vorig jaar: op 
één dag na heeft het elke dag langdurig geregend. Dit 
bleek voor de leiding een grotere uitdaging dan voor 
de kinderen, die vermaakten zich binnen ook prima. 
Maar al met al toch wel jammer want er is nauwelijks 
gelegenheid geweest de prachtige natuur rondom 
Boga in te trekken. We hopen dat het weer dit jaar 
beter zal zijn. Maar belangrijker is dat de kampen goed 
verlopen en dat kinderen in een ontspannen sfeer met 
 
 
 

 
vrienden en vriendinnen kunnen spelen, Bijbelverhalen 
mogen horen en zo even de armoede situatie thuis 
kunnen vergeten. 
 
 
 
Website (www.fsrom.nl) 

We hebben het al eerder aangekondigd, maar nu is het 
dan echt zover. De nieuwe FSR website is gelanceerd! 
Zoals u heeft kunnen merken is de huisstijl van de 
nieuwsbrief enigszins veranderd. Het nieuwe logo is 
ook op de website terug te vinden. Het donkergroen 
heeft plaats gemaakt voor een frisse blauwe kleur die 
het eerst in onze nieuwe folder naar voren is gekomen. 
De nieuwe website bevat veel fotomateriaal en minder 
tekst. Ook is de website goed te bekijken op andere 
elektronische apparaten zoals op een smartphone of   
iPad. We zijn benieuwd wat u er van vindt! 
 
Nieuw is ook de doneerknop; wellicht wilt u eens 

uitproberen of het werkt? (😊). 

 
Deze website is mede tot stand gekomen met de hulp 
van 2 deskundige mensen die bereid zijn geweest ons 
hierbij te helpen. We willen hen bij deze nogmaals 
hartelijk bedanken! 
 
 
 
Activiteiten 

1. De komende tijd staat in het teken van de 
Boga-kampen. 

2. Daarnaast is de selectie van nieuwe studenten 
in volle gang. Eind augustus moet dit immers 
zijn afgerond. Dit betekent dat we druk zijn met 
het vinden van internaatplekken en eerste 
aanbetalingen. Ook moeten er rapporten 
geschreven worden voor de sponsors in 
Nederland. 

3. Daarnaast zal na de kampen zijn afgelopen de 
ondersteuning van de sponsorgezinnen weer 
snel worden opgepakt. 

 
Kortom, onze werkers hebben voldoende te doen maar 
tussendoor zal er ook gelegenheid zijn om beurtelings 
een periode afstand te nemen van het werk. En dat is 
geen overbodige luxe, temeer daar waar er ook zorgen 
zijn om kinderen en/of zieke ouders. Zonder de details 
hier te noemen willen we u oproepen om aan de 
gezinnen, studenten, Boga kampen en ook onze 
medewerkers te denken in uw gebed. 
 
 
Tot slot 

Hopelijk kunt u genieten van de komende 
zomerperiode. Dit hopen wij als bestuursleden ook te 
doen. En natuurlijk bedankt dat u FSR ondersteunt: de 
gezinnen en studenten zijn u er dankbaar voor. 

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


