Wolvega, november 2012

Nieuwsbrief 9 Stichting Helpende Hand Roemenië
Zoals u van ons gewend bent vertellen we u aan het eind
van het jaar graag weer over het werk van onze stichting in
het Hongaars sprekende deel van Roemenië.
Algemeen
Er wordt momenteel hard gewerkt aan de nieuwe A3 of
Transsylvanische snelweg die loopt van de hoofdstad Boekarest tot Oradea bij de grens met Hongarije en verder
richting Boedapest. Op dit moment is dit het grootste snelwegproject in Europa, maar ook de lokale wegen worden
beter berijdbaar.
Hier is veel Europees geld mee gemoeid, maar helpt het
land economisch vooruit.
Het brengt ons ook weer wat sneller bij de plaatsen waarmee onze stichting verbonden is, de dorpen Lunca Bradelui,
Rastolita en sinds kort Cinta.
Tegenvallende oogsten met 15% minder opbrengst vanwege droogte van met name tarwe, maar ook mais en zonnebloemen.
Gelukkig zit de industriële productie vanaf 2009 weer in de
lift. De economie in Roemenië bestaat voor 38% uit industrie. Deze is doorgaans verouderd, maar gelukkig zien we
hier en daar ook modernere complexen verrijzen.

Kerstreis 2011
In het dorp Lunc a
Bradelui hebben we
weer kerstpakketten
uitgedeeld. Zoals
we in vorige
nieuwsbrieven
beschreven is de
armoede hier
schrijnend zichtbaar.
Troosteloze flats
met smerige
stinkende trappenhuizen.
De kinderen spelen
in de donkere
gangen waar het
door de kapotte
ramen bijna net zo
koud is als buiten.
De walmende
kachelpijpen uit de
muur laten zien dat
de centrale verwarming al jaren niet
meer werkt.
De inhoud van de pakketten hebben we ook nu weer plaatselijk ingekocht en aangevuld met wat kleinigheden en
snoep uit Nederland.
Dit jaar hebben we de tassen van Jumbo gekregen,
waarvoor uiteraard onze hartelijke dank.

In Roemenië worden deze maand verkiezingen gehouden.
Wat voor regering er ook komt, deze is gebonden aan de
voorwaarden van het IMF om hervormingen door te voeren.
Het grootste deel van de bevolking ervaart de economische
situatie in 2012 nog altijd als extreem moeilijk.
De werkloosheid ligt op Europees niveau, maar de jeugdwerkloosheid met een percentage van 21% erboven.
De werkloosheidsuitkering bedraagt 70% van het laatst
verdiende loon, en geldt gedurende 1 jaar.
U zult begrijpen dat het met een gemiddeld salaris van 330
euro per maand er nog veel armoede is. En dat met winkelprijzen die bijna op Nederlands niveau liggen.
Met name ouderen, sociaal zwakkeren en mensen die met
ziekte te maken krijgen hebben het , naast een kleine uitkering, erg moeilijk vanwege de nieuwe wet op de gezondheidszorg.
De verzekering geeft recht op 1 doktersconsult per maand,
als mensen vaker naar de dokter moeten, dan moeten zij
dat zelf betalen. Hetzelfde geldt voor het gebruik van medicijnen, 1 recept per maand wordt vergoed.
Bij ziekenhuisopname moet per dag een bedrag worden
betaald en verder moet alles van huis meegenomen worden: eten, drinken, medicijnen, spuiten, verband, beddenlakens en handdoeken. De ziekenhuizen hebben hier namelijk zelf geen geld voor.
Al met al genoeg redenen om als stichting door te gaan met
ons werk en hulp te bieden daar waar het nodig is.

Bezoek Roemeense jeugd aan Wolvega
Afgelopen zomer mochten we weer een groep jongeren uit
Rastolita te gast hebben in Wolvega.
Door middel van klusjes en optredens spaarden zij het geld
voor de busreis bij elkaar.
Net als vijf jaar geleden hebben we een tiental gastgezinnen gevonden waar 20 jongeren en 6 begeleiders gastvrij
werden onthaald.
Van 24 juli tot 4 augustus hebben we hen veel van Noord
Nederland laten zien waarbij de strijd tegen het water een
terugkerend thema was in de bestemmingen.
Voor ons heel gewoon, maar als je midden in Roemenië op
640 meter boven NAP woont is dat heel bijzonder.
Zo hebben we het Wouda Gemaal in Lemmer bezocht, zijn
buitendijks geweest aan de Waddenzee, natuurlijk naar de
Afsluitdijk en Bergen aan Zee en niet te vergeten een kanotocht door de Weerribben.

Voor belangstellenden hebben onze gasten zelf een Hongaarse avond met traditionele zang en dans verzorgd.
Zowel voor de gasten als voor de gastgezinnen was het een
erg geslaagd bezoek en werd bij het afscheid menig
traantje weggepinkt.

Financiën en sponsors
Hartelijk dank voor de giften die wij van u hebben ontvangen voor de kerstpakketten van 2011 en de transportkosten van dit jaar.
Autobedrijf Raggers uit Oldemarkt betaalde weer de kosten
van deze nieuwsbrief.
Stukadoorsbedrijf Bron uit Nijeholtwolde stelde weer opslagruimte beschikbaar.
Moes Bedden uit Wolvega zorgde voor matrassen en dekbedhoezen.

Cinta
via het ‘Adopt a Granny’ project van Dorcas (dorcas.nl) zijn
wij in contact gekomen met de voorganger van het dorpje
Cinta. In dit dorp in de buurt van de stad Tirgu Mures is nog
geen hulporganisatie actief.
Omdat wij al langer bezig zijn in Rastolita leek het ons goed
ook in een andere plaats te helpen met kleding, matrassen
en andere hulpgoederen.
Inmiddels is het zover dat een deel van elke vracht naar
Cinta gaat. Omdat dit dorp in een vrij vlak gebied ligt is ons
gevraagd om uit te zien naar oude fietsen.
Naast uw oude kleding is dus ook uw oude fiets van harte
welkom.

Bestuur en vrijwilligers betaalden telefoon–, papier– en
portokosten en hun eigen reis - en verblijfkosten naar Roemenië.
Daarnaast hebben de gastgezinnen afgelopen zomer belangeloos de gasten onderdak gegeven en bijgedragen in de
kosten.
Bestuurswisseling
Na meer dan 10 jaar deel te hebben uitgemaakt van het
bestuur van onze stichting is Harm Bron afgetreden.
Wij danken Harm hierbij dan ook in het bijzonder voor de
inzet van zijn grote talenten voor de stichting in deze lange
periode.
Sjoerd van der Wouden is bereid gevonden de vacature in
te vullen.
Plannen
Voor de komende kerst willen wij graag weer voedselpakketten 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, Lunca Bradelui en Cinta
hartelijk dank en prettige feestdagen toegewenst,
Het bestuur St. Helpende Hand Roemenië,
Gentiaan 4, Wolvega
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 mogelijk in bananendozen 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 afgelopen jaar ca. 80 kuub goederen verstuurd.
De mensen in Roemenië zijn ontzettend blij met goede
gebruikte kleding.
Deze wordt met het oog op de eigenwaarde van de mensen
voor een klein prijsje aan hen verkocht .
Met de opbrengst worden dan weer andere hulpprojecten in
het dorp betaald.
Wij merken dat het aanbod van kleding onder druk staat .
Dat is ook heel begrijpelijk gelet op de economische situatie
hier. Mede daarom hierbij nogmaals de oproep om met uw
kleding onze stichting en daarmee Roemenië te helpen.
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Onze stichting is ANBI-erkend waardoor uw gift fiscaal aftrekbaar is.

