Wolvega, november 2013

Nieuwsbrief 10 Stichting Helpende Hand Roemenië
In alweer de 10e editie van onze 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 sinds kort Cinta.

De tassen hebben we deze keer gekregen van de C1000
waarvoor onze hartelijke dank.

Algemeen
Roemenië is sinds 2007 lid van de Europese Unie. Vanaf 1
januari a.s. mogen Roemenen en Bulgaren vrij reizen en
werken binnen Europa.
Met een gemiddeld inkomen dat 10 keer hoger is als in
Roemenië lijkt Nederland een lucratieve bestemming.
U hebt ongetwijfeld de negatieve berichtgeving gehoord
over goedkope werkkrachten die onze banen zullen gaan
innemen.
Het is nog maar de vraag of het zover komt want Nederland
is nooit een favoriete bestemming geweest voor Roemeense
arbeidsmigranten, stelt de Roemeense minister van handel.
Veel Roemenen zijn sinds de toetreding tot de Europese
Unie vooral naar Italië, Duitsland en Spanje vertrokken.
Daarnaast is afgelopen jaar Roemenië regelmatig in het
nieuws geweest wat betreft criminaliteit. Als stichting voel
je je dan snel aangesproken. Uiteraard veroordelen wij het
werk van deze criminele gelukszoekers.
Wij ervaren daarentegen bij elk bezoek hoe hulpbehoevend
en gastvrij de mensen “in onze dorpen” zijn. Daar schaamt
men zich voor deze landgenoten en de negatieve berichtgeving.
Op het platteland wordt hoofdzakelijk gewerkt in de bosbouw, maar ook dit staat door de Europese crisis onder
druk en wordt daarnaast steeds verder gemechaniseerd.
Als de jeugd dan vanwege het werk naar de steden verhuisd, verdwijnt ook grotendeels de mantelzorg vanuit de
familie.
Kerstreis 2012
Afgelopen december hebben vier mensen van onze stichting
weer het gebruikelijke bezoek gebracht aan Roemenië.
De heenreis van 2000 km was dit keer door een falend
navigatiesysteem en meerdere lekke banden geen pretje.
Voordeel is dan dat een band voor 4 euro weer gerepareerd
wordt.
Vanuit de plaatselijke winkel zijn 60 kerstpakketten samengesteld. Deze hebben we aangevuld met spullen die we
meegenomen hebben zoals goede gebruikte dekbedovertrekken, nieuwe koektrommels en knuffelkussens. Zo krijgen de dingen die we hier over hebben een dankbare bestemming.

Gastgezinnen afgelopen zomer naar Roemenië
In de vorige nieuwsbrief hebben we stilgestaan bij het
bezoek van de jeugd uit Rastolita aan Friesland.
Afgelopen zomer hebben wij de uitnodiging voor een
tegenbezoek aangenomen en hebben met 15 personen een
bezoek gebracht aan Rastolita.
Een deel van de groep ging per vliegtuig vanuit Eindhoven
naar Cluj Napoca. Per saldo scheelt dat meer dan de helft in
de reistijd.
Doel van de reis was het onderhouden van de contacten en
het genieten van de gastvrijheid en de natuur. Ook is het
belangrijk om met eigen ogen te zien hoe de hulpgoederen
ingezet worden en waar nog behoefte aan is.

In Cinta maakten we kennis met de tweelingdochters van
het gezin Puskas. Als voorgangersechtpaar van de plaatselijke kerk coördineren zij onze hulpverlening.
Ook in dit dorp is een lokaaltje ingericht voor de verkoop
van kleding. Dit voorziet in een grote behoefte.

Financiën en sponsors
Hartelijk dank voor de giften die wij van u hebben ontvangen voor de kerstpakketten van 2012 en de transportkosten
van afgelopen jaar.
Autobedrijf Raggers uit Oldemarkt betaalde weer de kosten
van deze nieuwsbrief.
Conradi Installatietechniek uit Wolvega stelde opslagruimte
beschikbaar.
Moes Bedden uit Wolvega zorgde voor matrassen.
De Albert Heijn uit Steenwijk zorgde voor een groot aantal
bananendozen.
Tijdens onze wandeling in de bergen, ver van de bewoonde
wereld, kwamen we een Roma gezin tegen dat leeft van de
opbrengst van bosbessen die in het weekend langs de
straat worden verkocht.
‘s Zomers wonen ze in plastic hutjes in de bergen.

Bestuur en vrijwilligers betaalden hun eigen reis - en verblijfkosten naar Roemenië.
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,
Sonnegaweg 15, 8478 HB Sonnega

Mede door het prachtige weer hebben we het als een echte
vakantie ervaren. We hadden een druk programma waarin
we optrokken met de jeugd die verschillende uitstapjes voor
ons organiseerden.
Kledingacties
Ook afgelopen jaar zijn er naast de bezoeken weer enkele
transporten geweest. In totaal hebben we 76 kubieke meter
hulpgoederen verstuurd. Met name kleding, maar ook weer
matrassen, rolstoelen, een orgel en een hometrainer.

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
Bankrekening: 53.89.12.782
IBAN: NL21ABNA0538912782
Onze stichting is ANBI-erkend waardoor uw gift fiscaal aftrekbaar is.

Uiteraard stemmen we de transporten af met de plaatselijke
voorgangers en dat kan voor Cinta anders zijn dan voor
Rastolita.
De transportkosten zijn veruit de grootste kostenpost van
onze stichting en daarom houden we rekening met de vraag
en letten we op de kwaliteit.

