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           Nieuwsbrief 11 Stichting Helpende Hand Roemenië 
 

In deze nieuwsbrief praten we u graag weer bij over het 
werk van onze stichting in het Hongaars sprekende deel van 
Roemenië, de dorpen Lunca Bradelui, Rastolita en Cinta. 
 
Algemeen  
 
De vorige nieuwsbrief van 2013 begon met iets te zeggen 
dat Roemenen en Bulgaren vrij mochten werken en reizen 
binnen Europa per 1 januari 2014.   
Hierover is indertijd veel gezegd en geschreven en men was 
bang dat velen hier gebruik van gingen maken.  
De gevreesde toestroom van Roemeense immigranten is 
volledig uitgebleven. Sterker nog: van de Roemenen die wél 
zijn gekomen, is een groot deel alweer naar huis. Het werk 
en de hoge kosten van levensonderhoud vielen vies tegen. 
 
 

 
 
Volgens de statistieken hebben zich 614 Roemenen en 314 
Bulgaren gemeld bij de Nederlandse gemeenten, een klein 
aantal. Reden hiervoor was dat alle landen van de Europese 
Unie de grenzen openden en de fysieke afstand naar Neder-
land groot is, evenals de culturele verschillen.  
 
De economische groei In Roemenië wordt geschat in 2014 
op 3.5%, dat is meer dan in Nederland die rond de 0,7% 
zal bedragen. Dat neemt niet weg dat het voor de bevolking 
in Roemenië nog altijd moeilijk is om rond te komen. 
Met inkomens die ongeveer ¼ zijn van de onze, een AOW 
van nog geen 100 euro per maand en bijna westerse win-
kelprijzen maken het niet gemakkelijk om de eindjes aan 
elkaar te knopen. 
Wie in Roemenië naar de dokter moet, moet in de buidel 
tasten en vaak diep. Hoewel gezondheidszorg in principe 
gratis is, halen de meeste Roemeense specialisten voor 
minder dan 100 euro hun stethoscoop niet te voorschijn. 
Volgens een recent rapport van de Europese Commissie 
krijg je in de Roemeense ziekenhuizen bijna niets voor 
niets. Zowel voor maaltijden als schone lakens moet be-
taald worden. Bij operaties doen patiënten er goed aan hun 
eigen naald en draad mee te brengen. Wie zonder komt 
moet dokken. 
 
Onze stichting biedt, zij het op zeer beperkte schaal enige 
hulp met incontinentie materiaal en matrassen.  
Ook in “onze dorpen” waar relatief veel ouderen wonen 
hebben met bovenstaande te maken.  
Vanwege de geringe werkgelegenheid trekt de jeugd naar 
de grotere steden en blijven de ouderen over. Als voor hen 
de gezondheid in het geding komt, heeft dat vaak financiële 
en fysieke gevolgen. 
Overigens is het welzijn van Roemeense kinderen ook laag, 
zo blijkt uit een onderzoek van Unicef over de hele wereld. 
Van de 29 onderzochte landen is Roemenië hekkensluiter 

als het gaat om materiële rijkdom, gezondheid en veilig-
heid, onderwijs, gedrag en risico’s en huisvesting en woon-
omgeving. 

 
Verder zien we dat plaatselijke wegen hier en daar opge-
knapt worden, zij het al dan niet met Europees geld. De 
nieuwe A3 (snelweg) ook wel de Autostrada Transilvania 
genoemd, gaat een belangrijke rol spelen in het doorvoer 
verkeer vanuit Roemenië naar Hongarije en de rest van 
Europa. 

 
 
Het geldt als één van de grootste snelwegenprojecten van 
Europa en waar veel geld van uit de EU naar toe gaat. 
Sommige stukken zijn klaar, andere zijn uitgesteld, lopen 
vertraging op of moeten nog worden aanbesteed.  
Het brengt mensen van onze “Stichting Helpende Hand” in 
ieder geval weer iets sneller in onze dorpen. 
 
Kerstreis 2013  
 

Afgelopen december hebben vier mensen van onze stichting 
weer het gebruikelijke bezoek gebracht aan Roemenië.  
Deze keer voor het eerst per vliegtuig vanuit Dortmund. 
Twee dagen per auto wordt dan twee uur vliegen. Alles met 
elkaar scheelt het toch meer dan twee dagen reizen. Iets 
wat vast wel eens herhaald zal worden vanwege de voorde-
len van de korte reistijd en relatief goedkoop vervoermiddel 
t.o.v. de auto. 
 
Vanuit de plaatselijke winkel zijn 60 kerstpakketten samen-
gesteld. Per pakket is ingekocht: pasta, rijst, 2 kg bloem, 
witte bonen, zonnebloemolie, suiker, bouillon, blik tomaten, 
blik ham, margarine, handzeep, chocolade. Elk pakket is 
aangevuld met wat extra’s die met het transport zijn mee-
gestuurd; theedoeken, sjaals en/of handschoenen en zakjes 
pepernoten. 



Daarna naar de kleine buurtwinkel om 10 kleinere pakket-
ten te bestellen die we in de bejaardentehuizen willen uit-
reiken.  
Inhoud: Tandenborstel, tandpasta, haarshampoo, 1 kg 
mandarijnen, rol koekjes, cake en van thuis meegenomen 
handzeeppompjes en warme sokken.  

 
De tassen hebben we deze keer gekregen van de Albert 
Heijn aan de Prinsen Hoven te Steenwijk, waarvoor onze 
hartelijke dank. 

 
 
Aula voorziet in behoefte 
 

Mede met de hulp van onze stichting is een lang gekoester-
de wens in vervulling gegaan, de bouw van een aula op de 
plaatselijke begraafplaats.  

Deze aula was nodig omdat alle rouwdiensten in de open 
lucht moest worden gehouden. 
De kist stond tot dan bij de mensen thuis en dat was met 
warm weer een probleem. De tijd tussen overlijden en be-
graven was dan ook om die reden ingekort. In het voorjaar 
zijn ze gestart met de bouw en eind Okt. was het klaar. 

 
In de aula is dus nu ook een gekoelde ruimte. 
Het gebouw is voor een ieder beschikbaar dus niet alleen 
voor leden van de kerkelijke gemeente. 
 

Kledingacties  
 

Ook afgelopen jaar zijn er naast de bezoeken weer enkele 
transporten geweest. In totaal hebben we 46 kubieke meter 
hulpgoederen verstuurd. Met name kleding, maar ook weer 
matrassen en incontinentiemateriaal.   
Ten opzichte van vorig jaar echter hebben we bijna de helft 
minder verstuurd. De belangrijkste reden hiervoor is dat de 
bodem van de kas in zicht kwam.  
 

 
De transportkosten zijn veruit de grootste kostenpost van 
onze stichting en daarom houden we rekening met de vraag 
en letten we op de kwaliteit. 
 
Financiën en sponsors 
 
Hartelijk dank voor de giften die wij van u hebben ontvan-
gen voor de kerstpakketten van 2013 en de transportkosten 
van afgelopen jaar.  
 

 Autobedrijf Raggers uit Oldemarkt betaalde weer 
de kosten van deze nieuwsbrief. 

 Conradi Installatietechniek uit Wolvega stelde op-
slagruimte beschikbaar. 

 Bestuur en vrijwilligers betaalden hun eigen reis - 
en verblijfkosten naar Roemenië.  

 
Wat gaan we doen? 
 
Voor de komende kerst willen wij graag weer voedselpak-
ketten verstrekken. Het komende jaar zal ook weer kleding 
naar Roemenië worden gebracht.  
Uw financiële bijdrage is daarom dan ook meer dan welkom 
en u weet dat elke euro ten goede komt aan het doel van 
onze stichting. 
 
 
 
 

Namens de mensen in Rastolita, Lunca Bradelui en Cinta 
hartelijk dank en prettige feestdagen toegewenst, 
 

Het bestuur St. Helpende Hand Roemenië, 
Sonnegaweg 15, 8478 HB Sonnega 

 
 Marina Schulte-Conradi 0321-325399 

jh.schulte@kpnmail.nl 
 Sjoerd van der Wouden 0561-452003 

svdwouden@hotmail.com 
Sietske Wapstra- de Jong 0561-499316 
 s.wapstra-dejong@kpnmail.nl 
 

Binnenkort kunt u ons ook vinden op internet: 
 

http://www.stichtinghelpendehandroemenie.nl 
 

IBAN: NL21ABNA0538912782 
Onze stichting is ANBI-erkend waardoor uw gift fiscaal af-

trekbaar is. 

http://www.stichtinghelpendehandroemenie.nl/

