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           Nieuwsbrief 8 Stichting Helpende Hand Roemenië 
 

Tegen het eind van het jaar vertellen we u graag weer over 
de situatie in  de dorpen Lunca Bradelui en Rastolita in 
Roemenië, waarmee onze stichting contact heeft.  
 
Algemeen 
Met de auto bereik je vanuit Wolvega na 1600 km in 16 tot 
18 uur via goede autosnelwegen bijna de Roemeense grens. 
De 2e dag gaat in ca. 8 uur het laatste traject. Eerst de 
laatste 70 km in Hongarije en de eerste 160 km in 
Roemenië via 2-baans wegen, rekening houdend met paard 
en wagens, fietsers, mensen met handkarretjes en 
overstekende dieren.  
Volgens de wegenkaart had de autobaan hier in 2010 klaar 
moeten zijn maar we kunnen van werkzaamheden nog niets 
ontdekken. Dan de 54 km autosnelweg die gereed is en 
schitterend in het landschap is ingepast. Tot slot is het op 
de 2-baans wegen nog 135 km flink oppassen geblazen. 
Het straatbeeld wordt over het algemeen steeds netter en 
kleurrijker, mensen netter gekleed; echter zie je in de grote 
steden ook de zwervers en daklozen. 

 
Op het platteland is er achterstand ten opzichte van het 
algemene beeld. Minder werkgelegenheid, grotere 
werkloosheid, lagere lonen, een minder net en minder 
kleurrijk straatbeeld.  
Onderzoek uit 2009 leert dat 40% van de huishoudens geen 
douche of w.c. binnenshuis heeft, terwijl dat in Europa 
gemiddeld 3% is. 
De recessie doet zich ook in Roemenië gelden. Ten opzichte 
van 2009 zijn de prijzen van woningen met zo'n 20% 
gedaald. Vorig jaar waren er flinke kortingen op 
ambtenarensalarissen en Btw-verhoging.  
Prijzen van levensmiddelen liggen bijna op Nederlands peil, 
de lonen op een vijfde á een zesde van de onze. Er moet 
nog veel gebeuren om de levensstandaard een beetje met 
de onze te kunnen vergelijken.  

 

Kerstreis 2010 
In het houthakkersdorp Lunca Bradelui zijn in december 
2010 weer door ons kerstpakketten uitgedeeld. Veel 
ouderen en mensen zonder werk leven hier in grote 
armoede.  
De uitstraling van het dorp wordt steeds slechter; 
trapportalen met gebarsten of geen ramen; stinkende, 
donkere gangen in flats zonder verlichting; de vele 
walmende kachelpijpen die uit muren, daken en ramen 
steken omdat de blokverwarming al jaren niet meer werkt 
en slecht geklede mensen.

 
We zagen dat op de stoep voor de flat een varken werd 
gedood, onthaard en geslacht. 
 

 
De door HEMA Wolvega gratis verstrekte 
boodschappentassen zijn door de winkelier in Rastolita 
gevuld met o.a. olie, bakmeel, maïsmeel, suiker, macaroni, 
vermicelli, soep, zeep,  tomatensaus en zeep (alles 
Roemeens merk).  
Uit Wolvega  meegekregen snoepgoed en chocola is netjes 
over alle tassen verdeeld. Aangevuld met een sjaal, muts, 
wanten, schort of handdoek waren de tassen ruim gevuld. 
Daarnaast zijn tasjes met wat persoonlijke spulletjes zoals 

zeep, een tandenborstel, tandpasta, een doosje crème, 
mandarijnen en chocola bezorgd bij oude en/of zieke 
mensen thuis of in een bejaardentehuis.  
Steeds zagen we grote dankbaarheid en ontroering voor 
hetgeen de mensen hebben ontvangen en vooral ook voor 
de aandacht die ze ontvingen vanuit het verre Nederland. 
Veel handen werden geschud en soms hield men ons vast 
om ons bij zich te houden. Gevraagd werd u als gever te 
bedanken voor het kerstpakket en u hartelijk te groeten.  
 
 



Siklodi Jeno:  

Zoals in de vorige nieuwsbrief vermeld raakte Siklodi 
ernstig gewond door een vallende boom. De meerdere 
breuken in bekken en heup, de zwaar beschadigde 
urinebuis en ander inwendig letsel zijn door rust en 
operatieve ingreep voor een deel hersteld. Hoewel hij 
kreupelt kan hij bepaald werk weer doen.  
Het is de vraag of hij ooit weer als houthakker in het bos 
kan werken. Ander werk is er eigenlijk niet. In de kosten 
van medicijnen en operatie is hij door zijn familie en de 
kerk in Rastolita ondersteund.  
Maar ook vanuit de opbrengst van de kleding, acties en 
collectes in Nederlandse kerken en groeperingen is voor dit 
doel bijgedragen.  
Met hulp van zijn familie heeft hij een paard en wagen 
kunnen kopen en doet klusjes bij mensen in het dorp. Zijn 
vader heeft hem een koe gegeven zodat het gezin ook van 
melk is voorzien. Met het werk van zijn vrouw en hulp van 
de familie kan het gezin maar net de eindjes aan elkaar 
knopen.   

 
We zagen Siklodi met zijn vader in het dorp gezaagde 
stukken boomstam kloven en opstapelen.  
 
Kledingacties 
Ook dit jaar is er weer kleding ingezameld en verstuurd. 
Gesorteerd op dames, heren, meisjes, jongens, zomer en 
winter, wordt alles verpakt in bananendozen. Deze stapelen 
goed in schuur en vrachtauto. Daarom vragen we u kleding, 
gordijnen, lakens en dekens, zo veel als mogelijk, in bana-
nendozen in te leveren.  
Wij versturen, vanwege de hoge transportkosten, alleen 
kleding die schoon en heel is en voorzien van alle knopen 
en goed lopende ritsen. Totaal is er ca. 55 m3. goederen 
verstuurd. 

 
 
De mensen in Roemenië zijn ontzettend blij met nette 2e 
hands kleding. Deze wordt met het oog op de eigenwaarde 
van de mensen in “onze” dorpen voor een klein prijsje aan 
hen verkocht; de allerarmsten mogen steeds weer “mor-
gen” betalen. Met de opbrengst worden dan weer projecten 
in het dorp betaald. 
 

!!Kleding gevraagd!! 

Vanwege de “recessie of crisis” in ons land is er minder 
kleding ingeleverd dan voorgaande jaren. Wij willen u vra-
gen anderen te wijzen op de mogelijkheid goede 2e hands 
kleding in te leveren voor verzending naar Roemenië. 
 
Financiën en sponsors 
Hartelijk dank voor de giften die wij van u hebben ontvan-
gen voor de  kerstpakketten van 2010 en de transportkos-
ten van dit jaar.  
 
Autobedrijf Raggers uit Oldemarkt betaalde weer de kosten 
van deze nieuwsbrief. 
 
Stukadoorsbedrijf Bron uit Nijeholtwolde stelde weer op-
slagruimte beschikbaar.

 
Beddenspecialist Moes uit Wolvega gaf weer een aantal 
nieuwe matrassen voor het jeugdhuis. 
 
Bouwmarkt Chris Maijer gaf ons gratis planchets om aan te 
brengen boven de wastafels. 
 
Bestuur en vrijwilligers betaalden telefoon–,  papier–  en 
portokosten en hun eigen reis - en verblijfkosten naar Roe-
menië. 
 
Plannen 
Voor de komende kerst willen wij graag weer voedselpak-
ketten verstrekken. Het komende jaar zal ook weer kleding 
naar Roemenië worden gebracht.  
 
Daarvoor rekenen wij ook dit jaar graag op uw steun 

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

Het bestuur St. Helpende Hand Roemenië, 
Gentiaan 4, Wolvega 

 
 Harm Bron  0561-499308 

Egbert Conradi  0561-613071 
Sietske Wapstra- de Jong 0561-499316 

 
Bankrekening: 53.89.12.782 

 
Onze stichting is ANBI-erkend waardoor uw gift fiscaal af-

trekbaar is. 
 


