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De wereld is momenteel in
de
ban
van
het
coronavirus
en
de
gevolgen daarvan. In deze
bijzondere tijd vinden wij
het belangrijk om u te
informeren over de huidige
situatie in Roemenië nu
ook daar het coronavirus is aangetroffen. Daarnaast
informeren wij u in deze extra nieuwsbrief over wat FSR
doet om de hulpverlening aan arme Roemeense
gezinnen voort te zetten.
Reageren kan via ons e-mailadres: info@fsrom.nl of
telefonisch bij André of Gert-Jan, zie voor de
telefoonnummers onderaan deze pagina.
De verspreiding van het coronavirus in Roemenië…
Toen de Roemeense president Klaus Iohannis in oktober
2019 een bezoek bracht aan het St. John ziekenhuis in
de noordelijke stad Suceava, prees hij het ziekenhuis als
een lichtend voorbeeld voor de gehele gezondheidszorg
in Roemenië… Vijf maanden later echter is de lof voor
deze gezondheidsinstelling, die met geld van de
Europese Unie nieuw leven werd ingeblazen, veranderd
in harde kritiek. In maart 2020 werd het ziekenhuis
gesloten om te worden gedesinfecteerd nadat het
coronavirus zich door het hele ziekenhuis had verspreid
en ten minste 181 medische medewerkers had besmet,
waaronder 43 artsen. Hoe kon dit gebeuren?
Eind februari nam een 71-jarige man een bus uit de
Noord-Italiaanse regio Lombardije naar zijn huis in
Suceava. Net als veel andere arme Roemenen was hij
door de slechte economische omstandigheden jaren
geleden als arbeidsmigrant vertrokken naar Italië om
daar te gaan werken. Drie dagen na zijn thuiskomst werd
de man met koorts, hoesten en keelpijn opgenomen in
het nieuwe St. John ziekenhuis in Suceava, waar hij later
positief testte op COVID-19. De infectie verspreidde zich
snel door het hele ziekenhuis. Media meldden dat één
verpleegkundige na de uitbraak regelmatig 25 patiënten
had behandeld zonder enige beschermende uitrusting te
dragen. Een andere verpleegster zei dat veel medici er
niet in geslaagd waren om zich te laten testen en bleven
doorwerken, waardoor anderen, waaronder familieleden,
besmet raakten. Daarmee werd dit ziekenhuis de
brandhaard voor corona in Roemenië.
Het verhaal van deze arbeidsmigrant staat niet op zich.
Honderdduizenden arbeidsmigranten zijn vanwege de

coronamaatregelen in verschillende Europese landen
teruggekeerd naar Roemenië. Daarbij reizen ze vaak in
groepen en kunnen het virus meenemen naar Roemenië
net zoals de 71-jarige man in Suceava dat heeft gedaan.
Onder de Roemeense bevolking heerst dus grote angst
om besmet te raken door de teruggekeerde
landgenoten.
De maatregelen van de Roemeense overheid…
De regering van Roemenië heeft tot 15 mei 2020 de
noodtoestand afgekondigd om verspreiding van het virus
tegen te gaan. Restaurants en dergelijke zijn gesloten.
Alleen supermarkten en apotheken zijn geopend. Sinds
25 maart 2020 geldt in heel Roemenië een verbod om
naar buiten te gaan behalve dan om eten of medicijnen
te kopen. Hiervoor is wel een schriftelijke verklaring
nodig waar je persoonsgegevens opstaan. Personen
van 65 jaar en ouder mogen alleen tussen 11:00-13:00
uur naar buiten. Politie en leger is ingezet om de regels
te handhaven en bij het niet naleven van de regels
kunnen hoge boetes worden opgelegd. Dat dit geen loos
dreigement is, blijkt uit de volgende twee verhalen, die
wij te horen kregen van onze medewerkers.
Een man wiens paard was losgebroken uit een weiland
gaat achter zijn paard aan en wordt op de terugweg
aangehouden door de politie. Uiteraard had de man
geen verklaring bij zich… Resultaat een boete van €130.
Een ander voorbeeld gaat over een oudere vrouw in een
van de dorpen in de omgeving van Oradea, die vanuit
haar huis de straat oversteekt om aan de overkant naar
de winkel te gaan. Ze wordt echter aangehouden door
een politieagent. Ze kon geen verklaring tonen, met als
gevolg een boete van Lei 2.000 (ruim 400 euro!).Voor de
meeste Roemenen een vermogen!

Corona en de gevolgen voor het werk van FSR…
De maatregelen van de Roemeense overheid hebben
ook gevolgen voor het uitvoeren van de hulpverlening
door FSR. Uiteraard doen we er alles aan om de
hulpverlening zoveel mogelijk voort te zetten, maar
daarbij staat de veiligheid van onze medewerkers voorop
en vanzelfsprekend willen we ons ook houden aan de
maatregelen die door de overheid zijn ingesteld.
Hieronder volgen puntsgewijs de belangrijkste gevolgen
van de coronacrisis inclusief een toelichting:
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➢ Door de maatregelen van de overheid kon er in maart
en april geen voedsel worden ingekocht door onze
medewerkers Ani, Grig en Lili. Gelukkig heeft Ani met
een aantal kleine lokale supermarkten kunnen
regelen dat zij voor de sponsorgezinnen een
voedselpakket samenstellen. De gezinnen kunnen
deze pakketten vervolgens ophalen bij de lokale
supermarkt. Een prachtige oplossing juist ook in deze
tijd nu de gezinnen meer te maken hebben met
werkeloosheid en ziekte, waardoor ze nauwelijks aan
eten kunnen komen. Voor de gezinnen die niet op
deze manier bereikt kunnen worden is het inmiddels
mogelijk dat onze medewerkers weer zelf de inkopen
doen (we zijn in het bezit van een schriftelijke
verklaring die dit mogelijk maakt). De levensmiddelen
kunnen echter alleen mondjesmaat ingekocht worden
omdat eten schaars is en omdat het niet op
hamsteren mag lijken!

Afstand houden in de praktijk...
➢ Sinds medio maart zijn de scholen gesloten. Dit
betekent dat ook de jongeren die door ons worden
geholpen op dit moment hun studie niet kunnen
vervolgen. Wel wordt geprobeerd om online
onderwijs te geven, maar veel van onze studenten
beschikken thuis niet over een computer of internet,
waardoor het volgen van de lessen hooguit via
smartphones mogelijk is. Er is nog veel
onduidelijkheid over het verloop van de rest van het
schooljaar. Op basis van de laatste berichten uit
Roemenië lijkt het erop dat de scholen dit schooljaar
niet meer open gaan. Wat dat betekent voor onze
sponsorstudenten wordt momenteel nog onderzocht.
Hopelijk zijn ze wel in staat examens te doen.
➢ Na een mooie start ligt ons nieuwe project
Tandheelkundige zorg op dit moment ook stil omdat
in Roemenië de tandartsen hun praktijk hebben
moeten sluiten. Zodra de maatregelen van de
overheid dit weer toelaten zullen de tandartsen
waarmee FSR samenwerkt hun praktijk weer openen,
zodat het zo noodzakelijke project Tandheelkundige
zorg weer kan worden opgestart.

➢ We willen de Boga kampen voor ruim 100 kinderen
pas in augustus organiseren, maar er is ook
onzekerheid of de kinderkampen deze zomer wel
doorgang kunnen vinden. Het zou een enorme
teleurstelling zijn voor de kinderen, maar ook in dit
geval staat de gezondheid van de medewerkers en
de kinderen voorop.
➢ Het vrouwenweekend in Boga kan niet doorgaan.
➢ Het transport met kleding en zaaigoed was precies
1 dag te laat gepland waardoor het geen doorgang
kon vinden. Met 2 maanden vertraging is het toch nog
gelukt het zaaigoed over te brengen. Hopelijk lukt het
nog om snel het zaad te distribueren.
➢ Voor veel gezinnen betekent deze crisis meer
werkeloosheid en dus meer armoede.. Dit geldt zeker
ook voor de groep teruggekeerde arbeidsmigranten.
Deze groep heeft geen werk in Roemenië en hun
toekomst ziet er economisch gezien dan ook niet
goed uit. Tegelijkertijd zien we de voedselprijzen in
Roemenië stijgen, wat de kans op armoede alleen
maar groter maakt. Daarom zien we nu al dat er vaker
een beroep op hulp van FSR wordt gedaan.

Covid-19 crisis: extra hulp nodig!
We leven in een bijzondere tijd. Dat geldt voor ons in
Nederland, maar ook voor de bevolking van Roemenië.
We zullen naar verwachting nog lang te maken hebben
met de gevolgen van deze coronacrisis. We mogen
daarbij met al onze moeite en vragen altijd naar onze
Hemelse Vader gaan. Bij Hem mogen we ons geborgen
weten. We wensen ook jou Gods zegen en gezondheid
toe.

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

