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december 2019
In onze laatste nieuwsbrief van dit jaar doen we verslag
van de recente ondersteuningsreis van André en Jan
naar Roemenië. We hebben een mooi verhaal over
studenten, waarmee we u willen laten zien dat uw
ondersteuning daadwerkelijk verschil maakt in de levens
van deze jonge mensen! Ook informeren we u over onze
plannen voor een nieuw project: Tandheelkundige hulp.
Tot slot kijken we vooruit naar onze hulpverlening tijdens
de komende winterperiode.

zie alleen zegeningen. Na 4 jaar ben ik geslaagd voor de
middelbare school en vanaf dit najaar studeer ik voor
fysiotherapeut. Ik wil jullie vanuit de grond van mijn hart
bedanken. Jullie hebben mijn droom mogelijk gemaakt.
Bedankt voor al jullie steun en voor jullie vriendelijkheid.
God zegene jullie allemaal!!”

Reageren kan via ons e-mailadres: info@fsrom.nl of
telefonisch bij André of Gert-Jan, zie voor de
telefoonnummers onderaan deze pagina.
Doorbreken van de vicieuze cirkel van armoede…
Een van de onderdelen van onze hulpverlening is het
ondersteunen van talentvolle jongeren uit arme gezinnen
in hun verdere ontwikkeling. Dit doen we onder andere
door het financieel mogelijk te maken dat deze jongeren
na de lagere school een beroepsopleiding kunnen
volgen. Ons doel is om op termijn de vicieuze cirkel van
armoede van deze gezinnen te doorbreken. Jongeren
met een opleiding hebben aantoonbaar betere kansen
op de arbeidsmarkt. Uiteindelijk kunnen jongeren met
een baan op hun beurt hun familie ondersteunen en
helpen om Roemenië verder op te bouwen.
Tijdens de laatste ondersteuningsreis hebben André en
Jan een ontmoeting gehad met acht jongeren die in juni
2019 hun opleiding hebben afgerond. Prachtig om te
zien hoe deze jongeren zich hebben ontwikkeld en wat
een bemoediging voor ons werk! Ze zijn dankbaar voor
de kans die ze hebben gekregen en benoemen dat ook.
Een van hen stuurde ons via onze medewerkers een email waarin ze uitlegt wat de hulp van FSR voor haar
heeft betekend. Hieronder een samenvatting van haar email:
“Mijn naam is Ramona en ik ben een van de kinderen die
jullie hebben geholpen. In 2015 toen ik Ani ontmoette, is
mijn leven veranderd. In die tijd wilde ik naar een
middelbare school in de stad, maar mijn familie had niet
genoeg financiële middelen om me te ondersteunen. Ik
was erg overstuur totdat jullie verschenen. Toen ik
ontdekte dat ik dankzij jullie hulp naar een school in de
stad kon gaan, was ik de gelukkigste persoon op aarde.
Mijn droom begon vorm te krijgen. Het feit dat jullie in
mijn leven verschenen, was het antwoord op mijn vele
gebeden... Vanwege de financiële steun die jullie me
gaven, had ik de kans om vanuit diverse gezichtspunten
te groeien. Jullie hulp heeft me met een onvoorstelbare
kracht de toekomst in gestuwd en hiervoor dank ik jullie.
Ik kijk achter me en

Ani met drie van onze voormalige studenten
Zo hebben we dankzij uw steun niet alleen de droom van
Ramona waar kunnen maken, maar onder andere ook
die van Dorina die inmiddels lerares is, Ariane die voor
tandarts studeert, Delana die politieagente is en van
Natalia die rechten studeert en rechter wil worden.
Deze jongeren betalen hun vervolgopleiding zelf omdat
ze naast hun studie ook een baantje hebben. Ook zijn er
een aantal jongeren die op de middelbare school zulke
goede resultaten hadden, dat zij van de overheid een
gratis universitaire studie kregen aangeboden! Mooie en
bemoedigende voorbeelden van talentvolle jongeren uit
arme gezinnen, die dankzij uw steun iets van hun leven
kunnen maken en ook een bijdrage willen leveren aan
het verbeteren van de Roemeense samenleving. Dat
geeft hoop voor de toekomst!
Note: de namen van de studenten zijn om privacy redenen gefingeerd.

Nieuw project: Tandheelkundige hulp
Als je leeft in armoede moet je dagelijks keuzes maken
waar je het beetje geld dat je wel hebt aan uitgeeft. Ga
je eten kopen, schoenen voor je kinderen of toch
medicijnen..? Als gevolg van dit dagelijkse dilemma
zullen deze mensen pas medische hulp zoeken als er
echt (pijn)klachten zijn. Specifiek als het gaat om de
staat van het gebit van deze mensen komen onze
Roemeense medewerkers vaak schrijnende situaties
tegen. Mensen, zowel ouderen als jongeren, die
nauwelijks nog tanden of kiezen hebben of die ernstige
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pijnklachten hebben. Bovendien leidt dit voor velen ook
nog eens tot een gevoel van schaamte en onzekerheid.
FSR wil iets aan deze nood doen en daarmee (jonge)
mensen ook weer een gevoel van eigenwaarde
teruggeven. In overleg met onze lokale medewerkers en
twee lokale tandartsen hebben we een programma
ontwikkeld, dat specifiek is gericht op ‘patiënten’ uit de
sponsorfamilies en de sponsorstudenten. Tevens is het
programma afgestemd op de werkwijze van de
tandartszorg in Roemenië.

Al jaren probeert FSR hulp te bieden door daar waar dat
echt noodzakelijk is een deel van de brandstofkosten
voor deze gezinnen te financieren. Dit betekent niet dat
deze gezinnen voor een hele winter geholpen zijn, maar
onze bijdrage helpt hen in ieder geval door de strengste
winterperiode heen. U kunt zich wel voorstellen hoe blij
deze mensen zijn als er een vrachtwagen met hout voor
hun deur komt zodat ze in ieder geval een deel van de
winter een warm huis hebben.

Het programma Tandheelkundige hulp bestaat primair
uit vier verschillende onderdelen:
1. Voorlichting aan de doelgroep: folders, etc.
2. Preventie: het verstrekken van tandpasta en
tandenborstels
3. Behandelingen: gaatjes vullen; wortelkanaal
behandelingen, etc.
4. Reparaties: extractie van kiezen / tanden die niet
meer functioneel zijn / pijn doen en deze
vervangen door protheses.

Eindelijk warmte in huis
Daarnaast helpen we gezinnen met schoolgaande
kinderen met winterschoenen. Een programma dat ook
al vele jaren door ons wordt uitgevoerd, zodat de
kinderen met warme en droge voeten naar school
kunnen gaan.
Tot slot verstrekken we vitamines om de weerstand
tegen ziektes in de gezinnen tijdens de winterperiode te
verbeteren.

Met deze tandartsen gaan we samenwerken
De komende tijd gaan we volop bezig met het werven
van fondsen voor dit project, zodat we in 2020 hiermee
van start kunnen gaan. Ons streefbedrag voor het
komende jaar is €15.000. Hiermee kunnen we de meest
schrijnende gevallen helpen. Helpt u mee?
Onze hulpverlening in de wintermaanden
Nu de dagen weer korter worden, weten we dat de
winterperiode nadert. Voor een groot deel van de
Roemeense bevolking betekent dit dat de financiële
zorgen toenemen. In de winter moet namelijk niet alleen
eten worden gekocht, maar ook extra brandstof voor
warmte worden ingeslagen. De laatste jaren zien we dat
de kosten voor brandstof, zoals stookhout, briketten en
gas enorm zijn gestegen, terwijl de lonen en uitkeringen
in Roemenië slechts beperkt zijn gestegen. Hierdoor
wordt het voor veel arme gezinnen steeds moeilijker om
gedurende de winter rond te komen.

Vernieuwde website met uitgebreide informatie
Al eerder hebben we u gewezen op onze vernieuwde
website www.fsrom.nl. De website bevat uitgebreide
informatie over onze projecten en u vindt hier ook het
laatste nieuws. Een bezoek aan de website is zeker de
moeite waard!
We horen graag wat u vindt van onze website. Laat het
ons weten door een bericht achter te laten op de website
of een mail te sturen naar info@fsrom.nl. U kunt ons ook
helpen door uw familie, kennissen en vrienden eens te
wijzen op onze website.
Tot slot
We willen u hartelijk danken voor uw steun in het
afgelopen jaar. Voor velen van u geldt dat u ons al jaren
helpt om dit werk mogelijk te maken. Zonder uw hulp en
de zegen van onze Hemelse Vader is dit werk niet
mogelijk. We wensen u alvast een gezegend Kerstfeest
en een fijne jaarwisseling.

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

