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Gewaardeerde sponsor, 

Zo vlak voor de zomervakantie willen wij u nog een 
update geven van de situatie in Roemenië. Eindelijk 
konden we weer een ondersteuningsreis organiseren. 
Hoe is het de sponsorgezinnen en studenten de 
afgelopen periode vergaan? Heeft de oorlog in de 
Oekraïne gevolgen voor de Roemeense bevolking? Hoe 
ontwikkelen zich de voedselprijzen? Gaan de Boga-
kinderkampen dit jaar nu eindelijk wel door? En hoe gaat 
het met de selectie van nieuwe studenten voor het 
nieuwe schooljaar?  
 
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. 
 

 

Voorjaarsreis  

Voor het eerst in 2,5 jaar konden we (Jaap Strijker en 
Gert-Jan Groeneveld) eindelijk weer naar Roemenië om 
het team in Oradea te ontmoeten en om 
sponsorgezinnen en nieuwe studenten te bezoeken. 
Voor Jaap was het de eerste keer sinds hij als 
bestuurslid is begonnen. Wij waren onder de indruk van 
de soms schrijnende situaties die wij tegen kwamen. Zo 
is er een sponsorgezin met 9 jonge kinderen, waarvan 
de man plotseling opgenomen moest worden in het 
ziekenhuis vanwege ernstige problemen met zijn hart. 
Zijn hartkleppen moeten dringend vervangen worden. Dit 
is een kostbare operatie waar het gezin geen geld voor 
heeft. Wij hebben besloten om dit gezin financieel te 
ondersteunen hier in.  
 

 
 
Ani, Grig en Lili in gesprek met de moeder van het sponsorgezin 

 
 

Gelukkig hebben we ook mooie dingen gezien. Het 
tandartsproject is een groot succes! We hebben twee 
tandartsen bezocht die heel enthousiast meewerken aan 
ons project. Zij zorgen er voor dat leden uit onze 
sponsorgezinnen met zeer slechte gebitten een volledig 
gereviseerd gebit krijgen. De betreffende mensen 
durven met hun nieuwe gebit weer breeduit te lachen, 
zoals op onderstaande foto’s blijkt. 

 

 
Een blij lachende man na tandartsbezoek   
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Inmiddels wordt het  dankzij de goede resultaten steeds 
meer bekend dat FSR mensen wil helpen een goed gebit 
te krijgen. Gevolg is dat er nu ook steeds meer mensen 
aan kloppen voor hulp! Het is mooi om te zien hoe dit 
mooie werk vruchten afwerpt en we voor steeds meer 
mensen een hulp kunnen zijn. Met een vernieuwd gebit 
krijgen mensen hun eigenwaarde terug en worden hun 
kansen in de maatschappij vergroot. Daarnaast zijn ze 
verlost van de pijn en ongemakken die een verwoest 
gebit geeft. 
 
 

 
Boga kampen 
Dit jaar kunnen de jaarlijkse kinderkampen in Boga 
eindelijk weer door gaan. Op dit moment zijn de 
voorbereidingen voor 3 kampen van een week  in volle 
gang.  De laatste klussen aan de gebouwen zijn verricht 
en alles is weer grondig schoongemaakt door het 
Roemeense team. Ani is druk bezig om het team met 
vrijwilligers weer bij elkaar te krijgen. Dit valt niet mee 
omdat door 2 jaar Corona en de stijgende prijzen velen 
nu gewend zijn te gaan werken in de zomervakantie. 
Vrijwillig meedraaien in een Boga kamp is dan ineens 
geen optie. Ook zijn we bezig om de benodigde fondsen 
te verzamelen. De kosten voor de kampen zijn namelijk 
flink gestegen. Zo is bijvoorbeeld de huur van een 
touringcar meer dan verdubbeld. Maar ook de kosten 
voor voedsel, elektriciteit en gas zijn enorm gestegen. 
We hebben er echter vertrouwen dat we de kinderen uit 
onze sponsorgezinnen weer een onvergetelijke 
kampweek kunnen bezorgen. Aangezien dit voor de 
meeste kinderen het enige uitje van het jaar is, hebben 
ze hier 3 jaar op moeten wachten!  
 
 
Studentenselectie 

Als het goed is zullen dit schooljaar 27 studenten hun 
studie afronden. Ondanks dat er de afgelopen paar  jaren 
veel onderwijs online is gevolgd, is het de studenten toch 
gelukt om hun opleiding af te ronden. We zijn dan ook 
heel trots op hen! Hierdoor is de kans groot dat ze een 
baan kunnen vinden of een vervolgstudie aan de 
universiteit starten.   
 
Door Corona is het zoeken naar nieuwe studenten wat 
vertraagd. Ook valt het niet altijd mee om nieuwe 
kandidaten voor het sponsorprogramma te vinden omdat 
best veel gezinnen naar de steden trekken en het aantal 
basisscholen op het platte land daardoor verminderd. 
Ani bespreekt met de schooldirecteuren welke jongeren 
het meest in aanmerking komen voor sponsoring 
vanwege hun persoonlijke situaties. Door het 
zoekgebied enigszins te vergroten hebben we wel het  
vertrouwen dat er weer genoeg kandidaten zullen zijn.  
 
Tijdens onze voorjaarsreis hebben wij ook een nieuwe 
schooldirectrice gesproken in het dorp Lazareni. Ze is 
heel enthousiast over ons studentensponsorprogramma. 

Ze wil daarom graag helpen de juiste studenten binnen 
haar regio te selecteren voor het komende jaar. 
 

   
 

   
 
Enkele studenten die afgelopen schooljaar zijn gestart met hun studie 
 
 

 
Situatie in Roemenië 

De oorlog in Oekraine heeft ook gevolgen voor de 
Roemeense samenleving. Bijna 700.000 Oekrainers zijn 
naar Roemenië gevlucht. Ook één van onze 
hulpverleners heeft een vrouw met dochter uit Oekraine 
opgevangen. Daarnaast worden er vanuit de 
Roemeense kerken voedseltransporten verzorgd naar 
de Oekraiense grens. Het is toch wel bijzonder dat een 
arm land als Roemenië hulp biedt aan een ander volk in 
nood. De energie- en voedselprijzen zijn de laatste 
maanden aanzienlijk gestegen. Om de voedselpakketten 
voor onze sponsorgezinnen van dezelfde inhoud te 
kunnen blijven voorzien, moeten we dus meer geld per 
voedselpakket besteden. We doen hierbij een beroep op 
u om dit structureel mogelijk te blijven maken. Wellicht 
wilt u eens overwegen uw maandelijkse bijdrage te 
verhogen? 

 
 
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.   

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


