NIEUWSBRIEF
Juli 2021
Gewaardeerde sponsor,
Zo vlak voor de zomervakantie willen wij u nog een
update geven van de situatie in Roemenië. Hoe vergaat
het onze sponsorgezinnen nu Covid-19 op zijn retour lijkt
te zijn? Gaan de Boga-kinderkampen dit jaar wel door?
Hoe gaat het met de selectie van nieuwe studenten voor
het nieuwe schooljaar? Verder beschrijven we nog de
schrijnende situaties van twee van onze sponsorgezinnen waarvan de huizen zijn plat gegooid door de
gemeente. Tenslotte nog het laatste nieuws over
kleding-transporten.
Als u wilt reageren, vragen hebt of tips voor onderwerpen
voor een volgende nieuwsbrief aarzel dan niet en stuur
ons een bericht. Dat kan via ons email-adres:
info@fsrom.nl of telefonisch bij André of Jaap, zie voor
de telefoonnummers onderaan deze pagina.

Covid-19 op zijn retour?
Net nu het aantal Coronabesmettingen in de
meeste landen en ook in Roemenië op zijn
retour is, zijn onze medewerker Grig, zijn
vrouw Corina en haar moeder besmet
geraakt met het virus. Moeder moest zelfs in het
ziekenhuis
opgenomen
worden
omdat
haar
zuurstofgehalte te laag was geworden. Grig en Corina
hadden behoorlijk pittige klachten: zware hoofdpijn,
stevige spierpijn, slapeloosheid en veel hoesten.
Gelukkig gaat het inmiddels weer wat beter, maar Grig
heeft nog veel last van vermoeidheid en kan daardoor
maar een paar uur per dag werken. De moeder van
Corina is gelukkig weer uit het ziekenhuis maar heeft ook
nog tijd voor herstel nodig.
Als gevolg van Covid-19 zijn diverse gezinnen hun
inkomen kwijt geraakt. Zij hebben daardoor niet
voldoende geld voor voedsel en verwarming van hun
huizen. Wij hebben daarom besloten om nog een extra
bedrag aan Covid-19 hulp te besteden. Wij hopen dat de
arbeidsmarktsituatie in Roemenië snel verbetert, zodat
men weer snel aan het werk kan.

Boga-kampen
Op dit moment is het helaas nog onzeker of de jaarlijkse
kinderkampen in Boga weer gehouden kunnen worden.
Vanwege de veiligheidsvoorschriften is er nog geen
groen licht gegeven voor het organiseren van de
kampen. Het Roemeense FSR team heeft wel al de
noodzakelijke voorbereidingen getroffen. Er is flink
schoongemaakt en ook is het één en ander weer van een
frisse verflaag voorzien. Het zou ontzettend sneu zijn als

de Boga-kampen voor het tweede achtereenvolgende
jaar niet plaats zouden kunnen vinden. Voor de kinderen
uit onze sponsorgezinnen is dit meestal het enige uitje in
het jaar, waar ze met heel veel plezier naar uitkijken.
Laten we hopen en bidden dat de kampen door kunnen
gaan en dat het team nog genoeg vrijwilligers kan vinden
om deze kampen te leiden.

Studenten selectie
Het is ieder jaar weer een hele klus om de juiste
studenten te selecteren voor ons studentenprogramma.
We gunnen alle jongeren de mogelijkheid om een
vervolgopleiding te kunnen volgen, maar gezien de
middelen die we hebben moeten er keuzes gemaakt
worden. Dit jaar is de studentenselectie helemaal lastig.
Ani bespreekt altijd met de schooldirecteuren welke
jongeren het meest in aanmerking komen voor
sponsoring vanwege hun persoonlijke situaties. Omdat
de schooldirecteuren nog druk bezig zijn met het
organiseren van fysiek onderwijs in post Corona tijdperk,
is er alleen beperkt gelegenheid geweest hen te spreken.
Ook is het nog even afwachten of de studenten met
ingang van het nieuwe studiejaar weer op de internaten
mogen verblijven en tegen wat voor kosten. Wij hebben
er echter vertrouwen in dat in september weer circa 15
jongeren met een studie kunnen beginnen, die anders
geen vervolgopleiding hadden kunnen volgen.

Studenten selectie: een verantwoordelijke taak!
Vanwege Covid-19 waren de internaten in Roemenië
afgelopen schooljaar voor het grootste gedeelte
gesloten. Waar mogelijk heeft FSR geholpen om ‘home
scholing’ te organiseren. We hebben hierover in eerdere
nieuwbrieven al geschreven. Als gevolg van deze
situatie is er in 2020-2021 aardig wat geld niet besteed
dat bestemd was voor studie sponsoring. Dit geld willen
we nu gebruiken om nog eens 15 studenten een studie
te laten starten. Voor het FSR team is het wel een hele
klus om maar liefst 30 nieuwe kandidaten te selecteren!
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Woningnood
Eén van onze sponsorgezinnen, de familie Jantrun
woonde met 5 kinderen in een deel van een schuur
complex (zie foto’s). Omdat deze “woningen” illegaal
waren, zijn ze door de gemeente met een bulldozer
verwijderd. Veel gezinnen zijn hierdoor feitelijk op straat
gezet omdat er geen alternatief geboden werd. Ons
sponsorgezin heeft gelukkig via kennissen een andere
schuur gevonden waar ze kunnen verblijven. We zijn aan
het inventariseren wat er voor nodig is om deze ruimte
een beetje bewoonbaar te maken. De kans dat ze in
aanmerking komen voor een sociale huurwoning via de
gemeente is namelijk vrijwel nihil. Al met al een hele
trieste situatie en weer een bewijs dat de Roemeense
overheid nog wel wat kan verbeteren als het gaat om het
omzien naar de kwetsbaren.

Een ander gezin in ons sponsorprogramma overkwam
hetzelfde lot. Nadat hun huisje vernietigd was, verbleven
zij steeds weer in andere (tijdelijke) onderkomens.
Uiteindelijk zijn ze in een oude camper getrokken met
daaraan een schuurtje gebouwd (zie foto). Zij overleven
zo onder moeilijke omstandigheden zonder elektra en
stromend water. Met name in de afgelopen winter is dit
dramatisch geweest. We proberen ook voor deze
mensen een oplossing te vinden maar dat valt niet mee
omdat daar toch al gauw weer 10,000 euro voor nodig is.

Wonen in een camper+schuurtje valt echt niet mee..

Het schurencomplex voor (boven) en na (beneden)

Kledingtransport
Afgelopen week heeft een vrachtwagen van Stichting
GAiN weer 150 dozen kleding afgeleverd bij ons
magazijn in Felix (nabij Oradea). Hier kunnen we vele
gezinnen uit ons sponsorprogramma opnieuw blij mee
maken. Wij willen u hartelijk bedanken voor uw
onophoudelijke steun hierin! Ook mooi dat er elke keer
weer mensen zijn die helpen bij het sorteren en
verpakken van deze kleding.

Tot slot
Als bestuur zijn we God dankbaar dat Hij ons werk
zegent en dankbaar dat u als sponsor trouw bent
gebleven in de ondersteuning van de allerarmsten in ons
werkgebied in Roemenië. Indien van toepassing wensen
we u een ontspannen vakantie toe en anders een goede
tijd thuis.

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

De familie Jantrun voordat hun ‘huisje’ platgewalst werd

