
Geef een toekomst 
aan de 
allerarmsten in 
Roemenië

Vakantieweek voor kinderen

FSR zorgt ervoor dat kinderen van sponsorgezinnen op vakantie kunnen. Op 
een kampterrein in de natuur genieten ze een week lang met vriendjes en 
vriendinnetjes. Ze krijgen nieuwe schoenen, kleren en toiletspullen.

Warmte in de winter

De koude winter is een zware periode voor arme Roemenen. Ze moeten kiezen 
tussen warmte of eten. FSR zorgt voor een werkende kachel, stookhout, dichte 
schoenen en vitamines. Hierdoor worden kinderen minder snel ziek en doen 
het daardoor duidelijk beter op school.

Extraatjes

Twee maal per jaar deelt FSR wasmiddel uit. Kinderen die naar school gaan, 
krijgen van FSR een rugzak vol met schoolmaterialen.

Over FSR
Geïnspireerd door het Christelijk 
geloof biedt Familie Sponsorplan 
Roemenië (FSR) hulp aan Roemenen 
die leven in armoede. De stichting 
werkt door Roemenen voor 
Roemenen. Een lokaal netwerk zorgt 
ervoor dat alleen diegenen worden 
geholpen die het echt nodig hebben. 
FSR biedt hulp op maat. Vanuit 
Nederland steunt FSR het lokale 
netwerk met raad en financiën.

Wil je meer informatie of sponsor 
worden? Kijk dan op www.fsrom.nl
Je kunt ook rechtstreeks een gift 
overmaken naar bankrekening nr.: 

Wat doet FSR?
Gedreven door Gods liefde omzien naar Roemenen in nood

Hoe werkt FSR?
Wij bieden noodhulp, structurele hulp en projecthulp

Waar staat FSR voor?
Hulp op maat voor Roemenen door Roemenen

Vakantie, winter, extraatjes
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Stel je voor... jouw baas heeft geen werk meer voor je. Werkloos zit je thuis 
met een minimale uitkering. Je hebt een gezin te onderhouden, maar dat 
lukt nu niet. Wanneer iemand ziek wordt, heb je geen geld voor een dokter 
of medicijnen. FSR wil omzien naar Roemenen die door zulke omstandigheden 
nauwelijks kunnen rondkomen. Denk hierbij ook aan weduwen, eenoudergezinnen en zieken.

Voedselpakketten

Eén keer per maand brengen wij een pakket langs met levensmiddelen. Mensen die 
verstandig met hun geld kunnen omgaan, geven we een bedrag per maand om boodschappen 
te kunnen doen.

Medische zorg

We helpen bij het bekostigen van medicijnen of doktersonderzoeken en behandelingen.

Tweedehands kleding

In Nederland verzamelen we kleding in, om uit te delen in Roemenië.

Pastoraat

Een uitzichtloze situatie zorgt vaak voor een depressie. Gediplomeerde Roemeense FSR-
medewerkers brengen maandelijks een bezoek voor pastorale en psychische steun. Ook 
geven zij praktische ondersteuning om het leven van deze mensen weer op de rit te krijgen. 

SPONSOR
€30,- p.m. 

Stel je voor... je zit op de basisschool en haalt goede cijfers. Je vindt leren 
leuk. Maar dan hebben je ouders geen geld om een vervolgopleiding te 
betalen. Je moet op 14-jarige leeftijd van school om te gaan werken op het
land en geld te verdienen. FSR doet hier wat aan. Want het is toch zonde dat 
talent op deze manier verloren gaat?

Talent spotten

De directeur van een basisschool draagt talentvolle jongeren voor aan FSR. Het team 
beoordeelt op basis van cijferlijsten, gesprekken met het kind en de financiële situatie thuis of 
de jongere in aanmerking komt voor sponsoring.

Vierjarige opleiding

Jongeren zijn vaak gemotiveerd tijdens hun opleiding. Ze verblijven in een internaat waar ze 
ook gratis maaltijden krijgen. FSR-team zorgt voor schoolspullen en ondersteunt de jongeren 
tijdens de opleiding.

Perspectief op een goede baan

Jongeren hebben vaak goede motivatie om hun studie succesvol te doorlopen. Dit heeft 
positieve gevolgen. Velen vinden direct werk (70%), anderen gaan parttime werken en 
daarnaast zelfstandig verder studeren aan de universiteit (20%) Dit biedt een toekomst voor 
heel Roemenië!

SPONSOR
€50,- p.m. 

Voedselpakketten, tweedehands kleding, medische zorg, pastoraat Opleidingskansen voor jongeren


