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In deze nieuwsbrief nemen we afscheid van Fred Drenth
die gaat stoppen als bestuurslid van FSR. Ook hopen we
u weer bij te praten over de ontwikkelingen in Roemenië.
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).

Afscheid van een gedreven bestuurslid …
Als bestuur nemen we deze maand afscheid van onze
algemeen adjunct Fred Drenth, die ons na 16 jaar gaat
verlaten (zie foto van Fred hierboven samen met het
FSR team in Roemenië). Fred hoopt begin volgend jaar
74 jaar te worden en vindt het tijd om het stokje over te
dragen. Toen hij ons bestuur kwam versterken had hij al
een aantal jaren ervaring met het ondersteunen van de
allerarmsten in het voormalige Oost-Europa (Hongarije
en Roemenië). We vinden het jammer dat hij ons gaat
verlaten, maar hebben begrip voor zijn besluit om deze
taak af te sluiten. Wat is hem het meest bijgebleven in al
deze jaren? Dit is de vraag die wij hem hebben
voorgelegd en dit is zijn antwoord: ‘Naast de nog steeds
aanwezige armoede onder veel burgers van Roemenië,
en de corruptie die ook nog steeds op vele terreinen
aanwezig is, wil ik graag 3 voorbeelden geven die mij erg
zijn opgevallen. Het eerste voorbeeld betreft een oude
weduwe van rond de tachtig jaar, die in haar eentje in
een hutje op een heuvel vertoeft. Zij woont op een
behoorlijke afstand van het dorp, en bij slecht weer is
haar erf vrijwel niet te bereiken. Ze heeft een tuintje waar
ze zelf al haar voedsel verbouwt en voor haar
kookkachel is ze het hele jaar bezig om hout te hakken
en te zorgen dat er weer nieuw hout op haar erf komt. Ze
heeft geen stromend water en geen elektra wat haar
leven best zwaar maakt. En wel het meest trieste is, dat
ze vorig jaar op haar hoge leeftijd verkracht is. Vrijwel
elke keer dat ik in Roemenië was hebben we haar
bezocht en bemoedigd. De maandelijkse hulp en
aandacht die ze namens FSR krijgt, betekent heel veel
voor haar.

Het tweede voorbeeld: Zoals de lezers uit onze berichten
weten, ondersteunen we jongeren door het ze mogelijk
te maken na de lagere school (tot 14 jaar) een
vervolgopleiding te doen. Vorig jaar werden we als
bestuur verblijd door een brief van een jongere, die via
ons een opleiding had afgerond en een baan had
gevonden. Zij gaf aan zo dankbaar te zijn voor de steun
die ze al die jaren had ondervonden dat ze nu zelf een
jongere wilde sponsoren. En als derde voorbeeld wil ik
noemen: de tomeloze energie, inzet en liefde van onze
medewerkers in Roemenië voor de medemens.
Gedreven door de liefde van Jezus voor alle mensen,
proberen zij dag in dag uit de positie van de allerarmsten
te verbeteren.

Fred op bezoek bij een sponsorgezin in Oradea.

Project tandheelkundige zorg …
In de laatste nieuwsbrief hebben we iets geschreven
over ons project Tandheelkundige Zorg en het verhaal
van Maria Casa. We zijn nu twee maanden verder en
recent hebben we een rapport ontvangen van onze
medewerkers omtrent de voortgang van het
tandartsenproject. Zoals bekend werken we met twee
tandartsen (Abel en Rebecca) en een orthodontist in
Oradea. De mensen die wij vanuit ons programma willen
helpen zijn er zo ernstig aan toe dat het erg veel tijd kost
om ze te behandelen. Omdat Abel en Rebecca
daarnaast ook nog een eigen praktijk hebben, kunnen
we niet onbeperkt meer kandidaten doorsturen. Daarom
maken we sinds kort ook gebruik van de hulp van
tandartsen in Lazareni en Corbesti. Zij kunnen dan de
lokale mensen helpen zodat een reis naar de stad
Oradea hiervoor niet nodig is. We hebben hierdoor de
mogelijkheid om nog veel meer dringende gevallen te
helpen en dat blijkt hard nodig!
Er zijn in de afgelopen maanden ongeveer 10 personen
behandeld die door onze FSR-medewerkers zijn
geselecteerd op basis van de ernst van de conditie van
het gebit en vanwege mogelijke gezondheidsschade.
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Daarnaast gaan we ook preventief te werk te gaan door
families en studenten regelmatig tandenborstels en
tandpasta te verstrekken.

Roemenië en covid-19 …
Helaas gaat covid-19 aan geen enkel land voorbij, dus
ook niet aan Roemenië. Daar waar de armoede nog
groot is en de medische zorg op een minder goed niveau
staat zijn de zorgen voor dit virus extra groot. Dat merken
wij ook maar al te goed in het werk van FSR. Veel
mensen die in ons programma zitten zijn het beetje
inkomen dat ze hadden kwijt geraakt. De economie staat
onder druk en de dagloners merken dat omdat ze niet
meer gevraagd worden om te komen werken. Daardoor
komen er schulden en met schulden de wanhoop. Zo
weten we verhalen van grote gezinnen waar 2
mondkapjes door het hele gezin gedeeld moeten
worden. Het bestuur van FSR realiseert zich de ernst van
de huidige situatie en we doen er alles aan om deze
winter meer hulp aan de gezinnen te geven. Met deze
extra hulp lossen wij schulden af (vanwege eten, gas of
elektra dat niet betaald kon worden) en leveren we
kachels, stookhout en zelfs extra eten. Ook helpen wij
hen te beschermen tegen covid-19 door mondkapjes en
desinfecterende handgels te leveren.

We helpen ook door schulden af te lossen.

Studenten in coronatijd …
Tijdens de eerste corona golf zijn alle studenten naar
huis gestuurd en de internaten gesloten. In de laatste
maanden van het vorige studiejaar hebben we
geprobeerd contact met hen te onderhouden om zo deze
jongeren te blijven ondersteunen en aan te moedigen
niet op te geven. Dat is gelukt want alle jongeren die
examen moesten doen in juni zijn toch geslaagd!
Na de zomer was het wederom spannend. Uiteindelijk
zijn de scholen open gegaan maar elke school op een
andere manier:
➢ 100% open
➢ 50% open + on-line lessen
➢ een helft van klas de ene week en de andere
helft de volgende week naar school

We hebben notebooks gekocht voor studenten die online
onderwijs ontvangen maar daar geen elektronische
middelen voor hebben. Onze medewerkers hebben
maandelijks contact met de jongeren om ze mentaal te
ondersteunen en aan te moedigen vooral niet op te
geven in deze tijd. U zult begrijpen dat het dit jaar voor
ons Roemeens team niet makkelijk is om alles te
organiseren

Blij met een eigen notebook!
We hopen en bidden met u dat deze ingrijpende covid19 periode zo snel mogelijk achter ons ligt, al kan dat zeker in Roemenië- nog wel even duren. Voor ons is het
belangrijk dat we trouw zijn aan deze jongeren die hard
werken om een kansrijke toekomst te realiseren. Na
deze periode mogen ze weer terug naar de internaten en
scholen om op een normale manier hun studie te
vervolgen, en deze uiteindelijk met succes af te ronden.
We willen er alles aan doen om dat mogelijk te maken.

Al weer een jaar voorbij …
Het einde van het bijzondere jaar 2020
is al weer in zicht. Terwijl wij ons
wellicht afvragen hoe we in deze tijd
Kerst en Oud-en-Nieuw gaan vieren, is
het FSR team druk bezig de
sponsorgezinnen met extra winterhulp
te ondersteunen. U wilt toch ook dat voor hen de
temperatuur in huis in de buurt van 20°C komt, en dat er
wat te eten is? Zoals u weet is dat niet vanzelfsprekend.
Mocht u aan het einde van dit jaar hierbij willen helpen
met een (extra) gift dan is dat zeer welkom. U kunt
eenvoudig de QR code scannen of volg de aanwijzingen
onder aan de brief. We wensen u goed Kerstfeest en een
gezond/gezegend 2021!

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

