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Beste sponsors, donateurs en andere belangstellenden,  

Voor u ligt alweer de laatste nieuwsbrief van dit jaar. Een 
jaar dat hoopvol begon met eindelijk wat meer positieve 
berichten over het terugdringen van de coronapandemie. 
Eind februari werd de wereld echter opgeschrikt door 
een nieuwe crisis, de Russische inval in de Oekraïne. Tot 
op de dag van vandaag horen we daar verschrikkelijke 
berichten over en ondervinden we ook zelf de gevolgen 
van deze oorlog. En dan hebben we het nog niet gehad 
over de klimaatcrisis, de stikstofcrisis, problemen in de 
opvang van asielzoekers, inflatie, etc. Al met al een 
bewogen jaar dus! Als buurland van Oekraïne heeft ook 
Roemenië te maken met de gevolgen van de oorlog. Wat 
dit betekent voor de gezinnen en studenten in ons 
sponsorprogramma leest u in deze nieuwsbrief. 

 

Stijgende inflatie treft Roemeense bevolking hard… 

Net als veel andere landen ontkomt ook Roemenië dit 
jaar niet aan een snel stijgende inflatie. Eind september 
was sprake van een inflatie van 15,9% op jaarbasis. 
Oorzaak van deze stijging ligt voornamelijk in de 
stijgende prijzen voor olie, gas en elektriciteit, maar ook 
de voedselprijzen liggen aanzienlijk hoger (+19,2%) dan 
een jaar geleden. Zo is plantaardige olie inmiddels 47% 
duurder dan een jaar geleden en tarwebloem 34%. De 
verwachting is dat aan de hoge inflatiecijfers voorlopig 
nog geen einde komt. Economen voorspellen dat de piek 
rond het einde van dit jaar zal liggen. Ook voor volgend 
jaar wordt rekening gehouden met een hoger dan 
gemiddelde inflatie.  

Zonder kachel is het overdag vooral in bed warm. 

Dat hoge inflatie direct impact heeft op onze 
hulpverleningsactiviteiten merkt ook ons team in 
Roemenië. Ten opzichte van een jaar geleden kan er 
voor hetzelfde sponsorgeld minder voedsel ingekocht 
worden dan een jaar geleden. Daarnaast heeft het team 

te maken met beperkende maatregelen door winkels, 
waardoor er per klant minder meel, suiker, rijst, etc. 
gekocht mag worden. Voor onze medewerkers betekent 
dit dat zij hun inkopen meer moeten spreiden over 
verschillende winkels. Om de hogere voedselprijzen 
deels te compenseren, heeft het bestuur in de zomer 
besloten om structureel meer geld ter beschikking te 
stellen voor de maandelijkse voedselpakketten. Hierdoor 
kan FSR naar verwachting in de komende tijd nog steeds 
een evenwichtig pakket met eerste levensbehoeften 
voor onze sponsorgezinnen samenstellen.  

Met de koude wintermaanden voor de boeg en door de 
hoge inflatiecijfers maken veel arme Roemeense 
gezinnen zich zorgen over hoe ze deze winter moeten 
doorkomen. Naast voedsel hebben deze gezinnen 
vooral behoefte aan warmte. Al jaren biedt FSR tijdens 
de wintermaanden hulp aan een groot aantal 
sponsorgezinnen door middel van het verstrekken van 
stookhout, kachels of een financiële bijdrage aan de 
energiekosten. Een belangrijk project om te voorkomen 
dat deze gezinnen gedurende de wintermaanden 
letterlijk in de kou zitten of enorme schulden opbouwen. 
Ook deze winter voert FSR dit programma weer uit, maar 
door de gestegen energieprijzen is dat financieel gezien 
een hele uitdaging. We voelen ons daarom genoodzaakt 
het budget voor winterhulp meer dan te verdubbelen. 
FSR is daarom volop bezig om via verschillende kanalen 
fondsen te werven voor dit belangrijke project. Help je 
ook mee? (zie ook kader hierboven)  

 

Project Tandheelkundige zorg zeer succesvol…! 

Sinds de coronapandemie op haar retour lijkt te zijn, 
verloopt ons project Tandheelkundige zorg zeer 

FSR DECEMBER-ACTIE 

Omdat de energieprijzen zo zijn gestegen, komt de Nederlandse 
overheid ons tegemoet… we krijgen energiecompensatie! Voor veel 
Nederlanders is dit bemoedigend nieuws en fijn dat ze dit mogen 

ontvangen! Maar er zijn ook mensen die aangeven dat ze deze 
compensatie niet nodig hebben en dat het beter aan anderen gegeven 
kan worden. Wilt u ‘anderen’ ook helpen met uw energiecompensatie, 
dan willen wij u helpen om die ‘anderen’ een gezicht te geven.  

In Roemenië leven veel mensen in extreme armoede. Ze moeten vrijwel 
dagelijks kiezen tussen eten of warmte! Deze mensen hadden het altijd 

al moeilijk, maar met de gestegen energieprijzen is de situatie vrijwel 
onhoudbaar geworden. Wij willen deze mensen de komende 

wintermaanden graag financieel bijstaan. U kunt ons daarbij helpen 
door (een deel van) de 2 x 190 euro energiecompensatie over te maken 
op ons rekeningnummer<muisclick>  o.v.v. winterhulp. Het is 

fantastisch als u onze sponsorgezinnen daarmee kunt helpen! 

 

https://fsrom.nl/home/wat-doen-we/projecten/winterhulp/


 

voorspoedig. Het aantal personen dat we kunnen 
helpen, groeit gestaag. FSR wil met dit project een 
bijdrage leveren aan het verbeteren van de 
tandheelkundige nood onder de allerarmsten in 
Roemenië. FSR richt zich daarbij niet alleen op de 
medische kant van deze nood, maar ook op de 
psychosociale gevolgen, die een slecht gebit vaak met 
zich meebrengt. Onze doelstelling is er mede op gericht 
om vooral jonge mensen weer een gevoel van 
eigenwaarde en zelfrespect terug te geven. Ook dit jaar 
hebben we weer veel jongeren en een aantal 
volwassenen kunnen helpen met het verbeteren van hun 
gebit. Daarbij zien we ook dat de samenwerking van ons 
team met ‘onze’ tandartsen steeds beter verloopt. 

        

De meeste patiënten in ons programma komen met 
serieuze gebitsproblemen naar de tandarts. Met veel 
geduld en vakkundigheid weten de tandartsen deze 
gebitsproblemen aan te pakken. Dit vraagt vaak om 
meerdere behandelingen en ook het aanmeten van 
(gedeeltelijke) gebitsprotheses is in veel gevallen 
noodzakelijk.  

Voor de arme gezinnen in ons sponsorprogramma zijn 
de kosten van deze behandelingen niet op te brengen. 
Dit betekent dat ze voor verbetering van hun 

gezondheidssituatie volledig 
afhankelijk zijn van onze hulp. 
Het bestuur kijkt dan ook met 
dankbaarheid terug op de 
behaalde resultaten van dit 
programma. Vooral als je na 
afloop van de behandeling de 
soms stralende gezichten van 
de patiënten ziet… 

Er zijn maar weinig mensen die met plezier naar de tandarts gaan, 
maar als je het blijde gezicht van Rebecca ziet, dan zijn er blijkbaar 

toch uitzonderingen…       

 

Start nieuwe schooljaar… 

In september van dit jaar zijn 22 talentvolle jongeren 
gestart binnen ons studentenprogramma. In totaal 
ondersteunt FSR op dit moment 67 jongeren bij hun 
vervolgopleiding. Het zijn jongeren uit arme gezinnen die 
anders geen kans hadden gehad om hun talenten verder 
te ontwikkelen.  

Een van de nieuwe studenten is Calin. Hij woont met zijn 
familie in Dobresti, een dorp op ongeveer 50 kilometer 

van de school in Oradea. De vader van Calin is langdurig 
ziek en niet in staat om te werken. Het gezin heeft 
daardoor nauwelijks inkomen en is zeker niet in staat om 
de kosten voor het internaat in Oradea, waar Calin 
doordeweeks verblijft, te betalen. Daarbij speelt ook 
mee, dat door de stijgende energie- en voedselprijzen, 
de internaten zich deze zomer gedwongen zagen hun 
prijzen te verhogen. Het alternatief zou zijn om dagelijks 
met de bus naar school te reizen, maar dat is gezien de 
afstand en de beperkte busdienstregeling ook geen 
optie. Dankzij ons sponsorprogramma kan Calin 
inmiddels wel op een internaat verblijven. Prachtig om te 
zien dat deze jongen nu zijn talenten op het gebied van 
reken- en wiskunde verder kan ontwikkelen op een van 
de beste scholen van Oradea. Hoop voor de toekomst! 

Als bestuur zijn we nog steeds dankbaar dat we dankzij 
de steun van vele sponsors deze studentensponsoring 
kunnen voortzetten. Door dit programma is er structureel 
iets verbeterd in de leefomstandigheden van veel 
jongeren en hun families. We hopen natuurlijk dat dit ook 
voor Calin en zijn medestudenten zal gaan gelden. 

 

Schoolmaterialen zorgen voor stralende glimlach… 

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. Daar hoort natuurlijk 
ook een goede schooltas bij! 
Een project dat niet alleen de 
kinderen en hun ouders blij 
maakt, maar ook onze 
medewerkers veel voldoening 
geeft… 

 

Tot slot… 

Zoals aan het begin van de nieuwsbrief aangegeven, 
kijken we terug op een bewogen jaar. Als bestuur zijn we 
dankbaar dat ook onder deze omstandigheden, onze 
sponsors en donateurs de hulpverlening in Roemenië 
van harte blijven ondersteunen. In de eerste plaats zijn 
we daar onze Hemelse Vader dankbaar voor. We 
geloven dat zonder Zijn zegen dit werk voor ons niet 
mogelijk is. Daarnaast danken we u voor uw steun en 
betrokkenheid. Voor velen van u al jarenlang!  

Wilt u juist in deze tijd blijven bidden voor Roemenië, de 
sponsorfamilies en studenten, uw medesponsors en 
donateurs en onze medewerkers Ani, Lili en Grig?  

Jan Agterhof, André Buijs, Cees Lock, 

Gert-Jan Groeneveld, Jaap Strijker en Jan Venema 


