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Ook dit jaar willen wij u weer, met deze vierde 

nieuwsbrief, inzicht geven in de helpende hand 
die onze stichting het afgelopen jaar vanuit 
Wolvega aan onze medemens in Lunca Bradelui 
en Rastolita in Roemenië heeft geboden. 
Roemenië is op 1 januari 2007 bij de EU 
gekomen. De voorafgaande jaren is er veel 

verbeterd: de corruptie is aangepakt, politie en 
douaniers zijn vriendelijker geworden, de 
economie is groeiende, er wordt meer gebouwd, 
de wegen worden beter, enz. Maar er blijft nog 
veel te doen. De bloei en vooruitgang is met 
name langs de doorgaande wegen en in de grote 
steden te merken.  

Op het platteland echter komt nog veel armoede 
voor. Buiten de geasfalteerde hoofdwegen zijn 
de andere wegen voorzien van steenslag, grind, 
puin of zand.  
 

 
 

Bij enige regenval zijn dat modderpoelen. En 
ook de grote steden hebben hun 

“achterstandswijken”, die ook wel onverharde 
wegen kennen. Het groter wordende verschil 
tussen rijk en arm is duidelijk merkbaar. De een 
wordt snel rijk, de ander profiteert slechts 
mondjesmaat van de vooruitgang.  
Jonge mensen trekken vaak naar de steden met 
meer werkgelegenheid of zoeken beter betaald 

werk in het buitenland. Vele ouderen en mensen 
met minder kansen blijven op het platteland 
achter. 
 
 
Kerstreis 2006  
Daarom zijn ook eind 2006 ongeveer 70 

kerstpakketten samengesteld. Vanuit Wolvega 
heeft DIRK gratis stevige boodschappentassen 

meegegeven.  
Daarin zijn in Roemenië 2 flessen olie, bakmeel, 
maismeel, suiker, macaroni, vermicelli, soep, 
zeep, chocola, tomatensaus, zeep, enz. en iets 

voor de kinderen verpakt. Allemaal Roemeense 
producten, zodat men weet wat men krijgt en 
hoe het moet worden gebruikt. Daarnaast levert 
het de middenstand ter plaatse inkomen op en 

de stichting kan besparen op inkoopprijs en 

transportkosten.  
De mensen die voor een kerstpakket in 
aanmerking komen hadden een seintje gehad en 
kwamen het kerstpakket op een centraal punt in 
het dorp ophalen. Het was hartverwarmend om 
te zien hoe blij men met een goedgevulde 

boodschappentas is.  
 

 
 
Bij het overhandigen van de tassen werden veel 
handen geschud, gezoend op beide wangen en 
soms een traantje weggepinkt.  
De helderrode tassen van DIRK gaven samen 

met het kleine laagje gevallen sneeuw een 
vrolijke aanblik in de anders zo trieste 
omgeving.  
 

 
 
 
Kledingacties 
Vanuit Wolvega en omgeving is ook dit jaar weer 

veel kleding ingezameld en verstuurd. Vanwege 
de hoge vrachtkosten dient kleding schoon, heel 
en van deze tijd te zijn.  
Door de televisie wordt het Roemeense volk 
goed op de hoogte gehouden van het leven zoals 
dat zich in het westen afspeelt. Daarom moeten 
wij daar kleding heen brengen die wij zelf ook 

nog zouden willen dragen.  
De kleding wordt tegen een klein bedrag aan de 
mensen in “onze” dorpen verkocht.  



De opbrengsten worden dan weer gebruikt voor 

andere projecten.  
 

 
 
Graag willen wij uw kleding ontvangen, het liefst 
verpakt in een bananendoos. Dat is een stevige 
verpakking die gemakkelijk stapelt in de schuur 

en in de vrachtauto. Plastic zakken daarentegen 
scheuren en glijden alle kanten op. De dozen 
met kleding kunnen worden ingeleverd bij 

Sietske Wapstra, Gentiaan 4 in Wolvega. 
 
 
Roemeens bezoek aan Wolvega 
Een groep van 35 mensen uit “onze” dorpen, 
bestaande uit 22 tieners en 13 volwassenen 

waaronder de 2 buschauffeurs hebben deze 
zomer Wolvega bezocht.  
Om de kosten van de busreis en 1 overnachting 
onderweg te betalen hebben de tieners vanaf 
Kerst 2006 allerlei acties gevoerd, klusjes 
gedaan en zijn er subsidies aangevraagd. De 
meesten moeten zich zeker tot aan de komende 

kerst nog flink inspannen om het restant af te 

betalen. Doel van het bezoek was deze nieuwe 
EU-burgers te laten zien dat die rijke westerse 
mensen daarvoor hard moeten werken, dat 
jongelui hier ook bijbaantjes hebben en dat gas, 
water en electra niet gratis uit de leidingen 
stromen.  

In Wolvega e.o. zijn onze gasten in gastgezinnen 
ondergebracht. Ook zijn er excursies 
georganiseerd, o.a. naar Afsluitdijk, 
Noordzeestrand, water- en windmolens, 
IJsselmeerpolders, Giethoorn, overdekt 
zwembad, enz. 

 

 
 
Onze gasten keken hun ogen uit, ze hadden nog 
nooit de zee of overdekt zwembad gezien. 

Hierbij willen wij de gastgezinnen en vele 

sponsoren van excursies, uitstapjes en 
maaltijden bedanken.  

Samen heeft u ervoor gezorgd dat onze gasten 
een onvergetelijke reis naar Wolvega hebben 
kunnen maken. 
 

 
 

 
Wat zijn de plannen? 
Het terrein rond het jeugdgebouw met 

gastenkamers dient te worden geëgaliseerd en 
gedraineerd. Daarna kunnen er een volleybalnet 
en een paar speeltoestellen worden geplaatst. 
Ook moet er gezorgd worden voor verbetering 
van de wateraanvoer en een 
noodstroomvoorziening. 
Als eerste worden echter weer de kerstpakketten 

verzorgd. 
 
Graag rekenen wij ook dit jaar weer op uw 
steun. 
 
Ook namens de mensen in Rastolita en Lunca 
Bradelui  
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