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Beste sponsors, donateurs en andere belangstellenden,
Terwijl ik deze nieuwsbrief schrijf, realiseer ik me dat er
alweer bijna een jaar voorbij is. Wat gaat de tijd toch snel!
Het was in vele opzichten een enerverend jaar.
Wereldwijd hebben we nog steeds te maken met de
gevolgen van de COVID-19 pandemie. Ook Roemenië is
recent opnieuw hard geraakt door dit virus. Zelfs
Nederlandse kranten en televisiestations besteedden er
aandacht aan. Maar ondanks alle zorgen, moeite en
verdriet - ook onder onze sponsorgezinnen, studenten
en medewerkers - zijn er gelukkig ook lichtpuntjes te
vermelden in deze nieuwsbrief.
COVID-19 situatie in Roemenië vrijwel onhoudbaar…
Als we de situatie met betrekking tot COVID-19 in
Roemenië zouden willen beschrijven, zouden we heel
wat papier kunnen vullen. Sinds begin oktober is het
aantal besmettingen in heel Roemenië explosief
gestegen met alle gevolgen van dien. We noemen
slechts een paar van deze gevolgen:
• Er lagen op een gegeven moment ruim 1.900 mensen
op de intensive care. Dat is landelijk de maximale
capaciteit. In sommige gevallen liggen mensen
samen in één bed en delen zij zuurstofmaskers!
• De afgelopen weken zijn er geregeld meer dan 500
mensen per dag overleden aan de gevolgen van
COVID-19.
• Op last van de regering zijn de scholen in het hele
land voor twee weken gesloten.
• Er zijn strenge maatregelen genomen, zoals het
instellen een avondklok.
Er zijn meerdere oorzaken aan te wijzen voor de huidige
situatie:
• Roemenië heeft tot dertig jaar geleden een
communistische dictatuur gekend, waardoor mensen
de overheid op vele fronten wantrouwen.
• Ook hebben veel Roemenen zich laten beïnvloeden
door zogenaamde experts op televisie en internet, die
met verhalen kwamen die niet op waarheid zijn
gebaseerd.
• Op het platteland zijn mensen vaak laagopgeleid.
Daar luisteren de mensen meestal eerder naar de
mening van de priester dan het advies van de dokter.
• Veel artsen en verplegend personeel zijn de
afgelopen
jaren
uit
onvrede
over
de
arbeidsomstandigheden en arbeidsvoorwaarden in
de Roemeense gezondheidszorg naar het buitenland
vertrokken, waardoor er een groot tekort is aan
medisch gespecialiseerd personeel.
Dit alles heeft tot gevolg dat er sprake is van een lage
vaccinatiegraad. Deze stijgt inmiddels wel langzaam (18

november: 30,7%). Dit komt mede doordat mensen nu
op televisie zien dat er iedere dag honderden mensen
overlijden aan COVID-19. Ook speelt mee dat de
maatregelen van de regering mensen aanzet om zich te
laten vaccineren.
Situatie onder families, studenten en medewerkers…
Ondanks de uitdagende omstandigheden proberen onze
medewerkers het hulpverleningsprogramma van FSR
zoveel mogelijk door te laten gaan. Juist in een tijd
waarin veel families in onzekerheid leven of direct te
maken hebben met de gevolgen van de COVID-19
pandemie, is het van belang dat onze medewerkers laten
zien dat we ook onder deze omstandigheden er voor hen
zijn. Natuurlijk staat de veiligheid van onze medewerkers
en de sponsorfamilies daarbij voorop. Dit betekent dat
Ani, Lili en Grig niet de families thuis ontmoeten, maar
voor de deur. Een gesprek op afstand in de buitenlucht
is veiliger dan binnen in huis. Onze medewerkers
merken dagelijks dat veel families dit persoonlijke
contact erg op prijs stellen zodat zij hun zorg en moeite
met iemand kunnen delen.

Een gesprek op afstand
Ook de studenten merken inmiddels de gevolgen van de
maatregelen. Zo zijn de scholen in het hele land al weer
twee weken gesloten in de hoop dat dit de verdere
verspreiding van het virus kan stoppen of vertragen. Het
is de bedoeling dat de scholen aan het einde van het
schooljaar langer doorgaan, zodat de jongeren de
opgelopen achterstand op dat moment kunnen inhalen.
We zijn dankbaar dat onze medewerkers onder deze
omstandigheden nog steeds hun werk kunnen doen.
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Ook al brengt dit soms wel de nodige stress mee. Niet
iedereen waar zij contact mee hebben, is even alert op
het houden van afstand en het dragen van een
mondkapje. In hun omgeving hebben onze medewerkers
ook nog eens te maken met positief geteste familieleden,
vrienden of leden van de kerk. We zijn dankbaar dat zij
in dit alles vertrouwen op onze Heer en dat ze daarvan
ook in hun werk mogen getuigen.
Lichtpuntjes in de duisternis…
Ook al zijn de omstandigheden waaronder de
hulpverlening plaatsvindt niet altijd even gemakkelijk,
toch gebeuren er ook nog mooie dingen, die laten zien
welk verschil ons werk maakt voor het arme deel van de
Roemeense bevolking. We noemen slechts een aantal
voorbeelden:
Roemenen helpen Roemenen met mondkapjes
Een paar weken geleden kregen we van Ani de vraag of
er geld beschikbaar is om medische mondkapjes aan te
schaffen, omdat de jongeren uit ons programma
verplicht zijn om deze op school te dragen en hun ouders
hiervoor geen geld hebben. In overleg met Ani hebben
we een plan bedacht om mevrouw Ana V. - een vrouw
uit een van onze sponsorfamilies, die erg handig is met
de naaimachine - stoffen mondkapjes te laten maken.
FSR heeft de stof hiervoor aangeschaft en vervolgens
heeft mevrouw V. in korte tijd 300 mondkapjes voor de
sponsorfamilies gemaakt. Hiermee heeft zij wat extra
inkomen en hebben wij de sponsorfamilies aan
mondkapjes kunnen helpen. Kortom een mooi voorbeeld
van Roemenen helpen Roemenen!
Start nieuwe schooljaar…
In september zijn er weer 18 talentvolle jongeren nieuw ingestroomd
in ons studentenprogramma. Een
van deze jongeren is Razvan B.
een jongen uit een erg arm gezin,
maar die wel erg ambitieus is om
iets van zijn leven te maken. Zijn
moeder
vertelde
aan
onze
medewerkers dat hij van vreugde
door het huis sprong en tranen in
zijn ogen had toen hij hoorde dat hij dankzij ons
sponsorprogramma een opleiding kan gaan volgen aan
de highschool in Oradea! Razvan is inmiddels begonnen
aan een opleiding met als specialisme Economie. Als hij
zijn opleiding met succes afrondt, zal hij in de toekomst
in dit vakgebied gemakkelijk een baan kunnen vinden.
Tandheelkundige zorg ook voor de allerarmsten….
Met het project Tandheelkundige zorg behalen we nog
steeds mooie resultaten. In samenwerking met de
Roemeense tandartsen die we hiervoor hebben
geselecteerd, hebben we inmiddels een groot aantal
mensen kunnen helpen. Het betreft vaak acute situaties
waarbij sprake is van pijnklachten, gezondheidsproblemen of psychische klachten omdat men zich
schaamt voor de staat van het gebit. Daarnaast richten
we ons binnen het programma ook op zaken als
preventie en educatie. Zo verstrekken we tandenborstels
en tandpasta aan gezinnen en studenten en geven daar
ook uitleg bij. Ook bij het bezoek aan de tandarts

besteedt de tandarts tijd om uit te leggen hoe men het
beste zijn of haar gebit kan verzorgen. Voor velen is dat
een eerste keer dat ze zoiets horen!
Schoolmaterialen voor gezinnen in financiële nood…
Aan het begin van het nieuwe schooljaar hebben we
weer veel kinderen blij kunnen maken met materialen die
zij op school nodig hebben. Pennen, potloden, schriften,
etc. Allemaal bedoeld om de kinderen uit deze gezinnen
ook mee te laten doen op school!

Blij met een nieuwe rugzak vol schoolmaterialen!
Tot slot…
Wilt u na al deze verhalen horen hoe het met uw
sponsorfamilie of student gaat, dan kunt u contact met
ons opnemen via info@fsrom.nl of u kunt bellen met
André of Jaap. Hun telefoonnummers staan onderaan
deze nieuwsbrief vermeld.
Voor winterhulp en het tandartsprogramma 2022 hebben
wij nog financiële middelen nodig. Wellicht wilt u
hieraan bijdragen? Dat kan direct via ons rekeningnummer of via de website. Reeds zeer bedankt!
Het is voor ons allen een bijzondere tijd. Als bestuur
realiseren we ons echter dat we dankbaar mogen zijn
voor de mogelijkheden en voorzieningen die we in
Nederland hebben. Zeker als we van onze medewerkers
horen hoe het leven er in Roemenië er op dit moment
uitziet. We hopen als bestuur dat u gezond bent en mag
blijven. In het besef dat we met al onze dankbaarheid,
moeite en vragen altijd naar onze Hemelse Vader mogen
toegaan, bidden we voor u als ook voor de bevolking van
Roemenië, de sponsorfamilies, studenten en onze
medewerkers Ani, Lili en Grig.
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