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In deze nieuwsbrief willen we een aantal recente 
ontwikkelingen met u delen. Het is een intensieve 
periode waarin veel gebeurd. We zullen het jaar 2020 
ook voor wat betreft de FSR activiteiten niet snel 
vergeten. Er is ook goed nieuws: de eerste resultaten 
van ons tandarts project en we willen nieuwe mensen 
aan u voorstellen die zich met ons zijn gaan inzetten voor 
het werk van FSR. 

Reageren kan via ons e-mail adres: info@fsrom.nl of 
telefonisch door contact op te nemen met André of Jaap 
(telefoonnummers onderaan deze pagina). 
 

 

De verspreiding van het Corona virus in Roemenië… 

Op het moment dat we deze brief schrijven is er een 
sterke stijging van het aantal Corona patiënten in 
Roemenië. Oradea is een stad van 620,000 inwoners. 
Een van de grootste ziekenhuizen (City Hospital) is 
geheel ingericht voor Corona patiënten. Alle bedden incl. 
IC zijn momenteel bezet. 

City Hospital, Oradea 

Ook is Covid-19 dicht bij het FSR Roemenië team 
gekomen. De zus en zwager van Ani hebben beiden de 
ziekte opgelopen. Ani’s zus heeft met ernstige 
verschijnselen in het ziekenhuis gelegen. Ook de 
voorganger en zijn vrouw van de kerk waar we de 
kleding- en voedselopslagplaats hebben zijn ziek 
geworden.  Tot onze grote zorg heeft ook onze 
medewerker Grig het waarschijnlijk opgelopen. Hij is er 

beroerd aan toe geweest, maar volgens een dokter 
waren dat milde verschijnselen. Er staat ‘waarschijnlijk’ 
omdat Grig niet getest is. Reden daarvoor is dat de test 
in Roemenië 70% betrouwbaar is. Dit betekent dat als je 
een onterechte positieve diagnose krijgt, je opgenomen 
kan worden in het Corona ziekenhuis. Voor vele 
Roemenen betekent dit dat je beter geen test kan doen. 
Er gaan rare verhalen rond in Roemenië. Begon men 
eerst met een zware lock-down (April), nu horen we van 
werkgevers die hun personeel met Corona 
verschijnselen verplichten naar het werk te komen. 
Anders verliezen zij hun baan! Ook zijn er velen die de 
ziekte gewoon ontkennen en dus ook doen alsof er niets 
aan de hand is. Een voorbeeld is een sponsorgezin waar 
Grig een doos eten bracht (zonder naar binnen te gaan). 
De vrouw vertelde dat haar man binnen met koorts en 
benauwdheid op bed lag. Gezien de consequenties 
ontkende de vrouw dat het Corona was. De oorzaak was 
het feit dat haar man verkeerd water had gedronken. 

 

Doorgaan met ons werk… 

Het zal duidelijk zijn dat de boven beschreven situaties 
en vele andere soortgelijke ervaringen veel stress 
opleveren bij ons Roemenië team. Toch zijn zij vast 
besloten om door te gaan met het werk omdat het 
simpelweg nu nog meer nodig is dan ooit. Gezinnen die 
hun inkomsten krijgen uit dagloonwerk hebben nu geen 
werk vanwege de economische situatie en omdat 
werkgevers liever niet besmet worden. Arme gezinnen 
zijn in die context een risico omdat ze geen middelen 
hebben zich te beschermen. Onze telefoon staat 
roodgloeiend met extra verzoeken tot hulp. Wat doen wij 
zoal extra in deze tijd? Een kleine opsomming: 

1. Naast onze maandelijkse levering van voedsel 
brengen we soms extra eten als er niets meer is. 

2. Als mensen dreigen uit huis gezet te worden 
vanwege de huurschuld betalen wij (een 
gedeelte van) de huur. 

3. We leveren mondkapjes en desinfectie gel/zeep 
voor de gezinnen. 

4. Waar schulden te groot worden proberen we 
financieel wat extra te doen. 

We hopen dat in deze tijd waarin het ook voor u als 
sponsors onzeker kan zijn, u blijft helpen dit belangrijke 
werk te ondersteunen. 

 

Bij het schrijven van deze nieuwsbrief is nog niet bekend 
wat de scholen gaan doen. Het lijkt er op dat de scholen 
en internaten open gaan. In dat geval kunnen we 
doorgaan met de sponsoring van schoolgaande 
jongeren. We maken ook plannen hoe door te gaan als 
het (gedeeltelijk) online studie wordt. 
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Het tandartsfonds … 

Een lichtpunt in deze lastige tijden is het tandartsproject 
dat we begin dit jaar zijn begonnen. Al snel kregen we 
middelen om dit programma te starten. Na een paar 
weken moest het programma voor 2 maanden stoppen 
vanwege de opgelegde lock-down. Vanaf Mei zijn we 
echter met vol enthousiasme verder gegaan en de 
resultaten zijn fantastisch. Met onze tandartsen Abel en 
Rebecca hebben we vaste tijden afgesproken waarop 
mensen uit ons programma mogen komen. In ons team 
is Lili nu verantwoordelijk voor het plannen van alle 
afspraken en dat is geen eenvoudige taak. Intussen zijn 
er al een heel aantal mensen behandeld en het resultaat 
mag er zijn! 

Een bijzonder voorbeeld is het verhaal over de jonge 
moeder Maria Casa (30) die met haar gezin door FSR 
gesponsord wordt. Zij is een paar jaar geleden Christen 
geworden en gaat sindsdien blij naar de kerk. Zingen 
was voor haar iets bijzonders en enthousiast deed ze 
mee. Totdat ze realiseerde dat zingen met maar een 
paar resterende tanden niet onopgemerkt bleef. Ze vond 
dit heel erg en vroeg God om tanden. Niet veel later 
kreeg ze een droom waarin ‘vreemde’ mensen geld 
brachten zodat ze bij de tandarts weer tanden kreeg. U 
kunt zich voorstellen wat het haar deed toen FSR haar 2 
jaar later een gratis tandartsbehandeling aanbood! Zie 
de foto waarin haar gebit voor en na de behandeling 
goed zichtbaar is. Wat is zij blij! 

 

Maria Casa 

 

 

Even voorstellen… 

Ons Nederlands team is versterkt met Jaap Strijker die 
van Gert-Jan de secretaris taak zal overnemen. Gert-Jan 
kan zich dan volledige richten op de financiële zaken. We 
zijn dankbaar telkens weer mensen te vinden die bereid 
zijn zich in te zetten voor dit mooie werk. Dit is wat Jaap 
over zichzelf zegt: 

Mijn naam is Jaap Strijker en woon 
met mijn vrouw Hennyët in Zwolle. 
Wij hebben drie dochters waarvan er 
twee getrouwd zijn.  Ik ben werkzaam 
bij een telecom bedrijf op een 
afdeling die zich bezig houd met het 
oplossen van glasvezelkabel 
storingen. Mijn hobby’s zijn o.a. 
hardlopen en ik beleef daar veel 
plezier aan. Daarnaast ben ik 

sinds 10 jaar actief bij een stichting in Zwolle die zich 
inzet voor mensen zonder een sociaal vangnet en die af 
en toe hulp van buitenaf nodig hebben. Mijn nieuwe taak 
binnen het bestuur van FSR past dan ook mooi in het 
verlengde van deze activiteit. 

 

 

Ook willen we u graag voorstellen aan de eigenaren van 
onze nieuwe kledingopslag, Sonja en Pieter van Limpt. 

 

Zij zijn al jaren actief betrokken bij het werk van FSR. 
Toen zij vernamen dat de locatie voor kledingopslag niet 
meer beschikbaar zou zijn voor FSR, besloten zij een 
gedeelte van hun bedrijfsruimte leeg te maken en  
beschikbaar te stellen voor opslag en sorteren van 2e 
hands kleding. We zijn Pieter en Sonja daar heel 
dankbaar voor! Als u 2e hands kleding heeft dan kunt u 
dit melden bij Peter Alderden (06-13427736) of Pieter 
van Limpt (06-10908585). Zij laten dan weten wanneer u 
dit kunt afleveren bij de opslag. (Rijnlanderweg 724, 
2132NL Hoofddorp). De kleding wordt gesorteerd en 
ingepakt door vrijwilligers uit Aalsmeer en Hoofddorp. De 
nieuwe locatie ligt symbolisch tussen Aalsmeer en 
Hoofddorp! Hoe mooi is dat? 

 

Tot slot… 
Hopelijk heeft u weer een indruk gekregen over wat zich 
binnen onze organisatie afspeelt. Het is duidelijk een tijd 
met dieptepunten maar ook met mooie berichten! We 
vertrouwen er op dat God onze Vader dit werk wil blijven 
zegenen. We wensen u Gods zegen en gezondheid toe. 
  

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


