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Nieuwsbrief Helpende Hand Roemenië 

 
Dit is alweer de derde nieuwsbrief waarin wij u 
willen informeren over het afgelopen jaar en de 
plannen van onze stichting die vanuit Wolvega 
hulp verleent in Roemenië.  

Zoals u inmiddels weet ondersteunen we de 
mensen in de dorpjes Lunca Bradelui en 
Rastolita. Dit doen we in samenwerking met 
dominee Ferenc Nagy, onze gastheer en tolk 
zodat het geld en de materialen altijd daar 
komen waar ze het meest nodig zijn.  
Waarom is de hulp nog nodig vragen velen zich 

af nu Roemenië komend jaar bij de EG komt. 
Het zal nog jaren duren voor Roemenië hiervan 
zal profiteren. Voor velen, met name op het 
platteland zal het voorlopig alleen betekenen dat 

er meer regels komen en het is dan nog maar de 
vraag of het zelf slachten van een varken 

mogelijk blijft.  
Recente cijfers geven aan dat 9 miljoen 
Roemenen in armoede leven, waarvan 1,5 
miljoen lang niet elke dag te eten krijgen. 
Door middel van kerstpakketten, kleding en hulp 
bij projecten willen we iets doen aan de armoede 
in de dorpen die wij steunen. 

 

 
Op het platteland zijn de voorzieningen minimaal 

 
Gelukkig blijven veel hulporganisaties actief en 
wij ook.  
Het gekke is dat als je er één keer geweest 
bent, 9 van de 10 mensen vaker gaan. Niet 
alleen vanwege de hulp die je kunt geven, maar 

ook om de hartelijkheid en gastvrijheid die je 
terugkrijgt. Iets voor u? 
  

Wat hebben we het afgelopen jaar gedaan: 
Voor de Kerst hebben we weer ongeveer 70 
kerstpakketten bij de plaatselijke winkelier 

samengesteld en uitgedeeld. 
Behalve met de inhoud waren de mensen heel 
blij met de sterke tassen die de C1000 dit keer 
voor dit doel beschikbaar heeft gesteld.  
“Geen fratsen, dat scheelt” staat op de tassen 
en het is heel bijzonder om, 2000 km van 
Wolvega, de mensen hiermee blij weg te zien 

lopen. 
 

 
Jaap Bijsterbosch, hartelijk dank hiervoor. 

 

 
Ds.Ferenc Nagy en Harm Bron bij het uitdelen van de 

kerstpakketten 
 

Mede dankzij uw giften en kleding hebben we 
weer een aantal transporten kunnen laten 
uitvoeren. 
Naast kleding zijn ziekenhuisbedden en 
bouwmaterialen verstuurd. 
 

Ds. Nagy heeft boven zijn pastorie kamers 
gemaakt waar hij onderdak kan bieden aan 
jeugdgroepen van scholen, voor hen vaak de 
enige kans op een uitstapje.  
 
Afgelopen zomer hebben Egbert Conradi, Menno 
Pit, Sietske Wapstra en Jan en Marina Schulte 

hun vakantie nuttig besteed en zijn bezig 
geweest met de uitbreiding van de 
(houtgestookte) centrale verwarming.  
 
Het gebouw heeft, net als de dominee zelf 
trouwens, een sociale functie binnen het dorp. 
Daarnaast levert het bouwen, onderhouden, 

koken en schoonhouden weer een broodnodig 
stukje werkgelegenheid op. 
 

 
De plaatselijke bouwvakkers zijn bijna klaar als we 

komen helpen met de verwarming 

 
 



De natuur in de Karpaten is prachtig, zeker met 
een wit laagje, maar achter dit toeristische 
plaatje schuilt armoede. 
 

 
 
Wat zijn de plannen? 
 

Natuurlijk gaan we ook eind dit jaar weer naar 
Roemenië voor de kerstpakkettenactie.  
Wij betalen zelf onze reiskosten, helpt u ons 
weer met de aankoop van een kerstpakket? 
Hiernaast staat hoe u ons kunt helpen. 
Wij zorgen dat elke euro op de plaats van 

bestemming komt en u hebt een voor de 
belasting aftrekbare gift gedaan. 
 
Kledingactie: afgelopen jaar is vanuit Wolvega 
en omgeving veel kleding ingezameld en 
verstuurd.  

Voor een klein bedrag kan de plaatselijke 
bevolking de kleding kopen. De opbrengst wordt 
dan weer gebruikt voor andere projecten. 
 

 
 
Hebt u kleding over waar u een ander nog een 
plezier mee kunt doen, breng het naar Sietske 

Wapstra, Gentiaan 4 in Wolvega en wij zorgen 
dat het goed terecht komt. 
Denkt u er aan dat het transport voor onze 
rekening komt, dus versleten of kapotte kleding  
kunnen wij niet versturen. 
U maakt het ons nog makkelijker als u de 

kleding in bananendozen aanlevert.  
 

 
 

Tot zover in het kort de activiteiten waar we 
mee bezig (geweest) zijn. Als u nog vragen hebt 
kunt u altijd contact met ons opnemen. 
 
Steunt u ons met een algemene gift of geeft u 

via ons een kerstpakket weg? 
 

Een pakket wat we samenstellen kost 

ongeveer € 15,00. Daarin zit dan in elk 

geval: 

 

Cacao, kaarsen, lucifers, macaroni, 

meel, oploskoffie, rijst, slaolie, suiker, 

vermicelli en zeep. 

 

 
Inkopen doen in de plaatselijke winkel (70 pakketten, 

wat een omzet!!) 

 

Bovendien doen we er een kleinigheid 

bij voor de kinderen. 

 

Mogen we ook dit jaar weer op uw 

steun rekenen? 

 

Stichting Helpende Hand Roemenië 

Gentiaan 4 

8471 WG  Wolvega 

 

Banknummer: 53.89.12.782 

 

 

 

Namens de mensen in Rastolita en Lunca 

Bradelui en het bestuur: 

 

Alvast bedankt en prettige feestdagen 

toegewenst, 

 
Het bestuur van Stichting Helpende Hand 

Roemenië Wolvega: 
 
Harm Bron   0561-499308 
Egbert Conradi   0561-613071 
Sietske Wapstra- de Jong 0561-499316 

 
 


