Wolvega december 2008

Nieuwsbrief Stichting Helpende Hand Roemenië
Met deze vijfde nieuwsbrief willen wij u ook dit
jaar op de hoogte brengen van de onderlinge
contacten tussen onze stichting en de inwoners
van Lunca Bradelui en Rastolita in Roemenië.
Vorig jaar schreven wij u dat Roemenië op 1
januari 2007 bij de EU was gekomen. En dat er
in de voorafgaande jaren veel was verbeterd.
Die opwaartse spiraal zet door. Zelfs ontstaan er
in ons land dan berichten dat hulp aan Roemenië
niet meer nodig zou zijn.
De economie is groeiende, er wordt meer
gebouwd, de wegen worden beter. Hoewel de
lonen in 2007 met maar liefst 25% zijn gestegen
bedroeg het gemiddelde loon in mei 2008,
afhankelijk van de regio, tussen de 233 en 457
Euro netto per maand. De prijzen in de
supermarkt zijn veel sneller gestegen en liggen
nog net iets lager dan in ons land.
“Onze plattelandsregio” zit daarbij aan de
onderkant. Daarbij wordt de één snel rijk, de
ander profiteert er slechts mondjesmaat van.
Daarom blijft in veel gevallen hulp nog steeds
noodzakelijk.
De plattelandswegen voorzien van steenslag,
grind, puin of zand (bij enige regenval
modderpoelen) zien er dus nog steeds hetzelfde
uit, zoals ook de grote steden nog steeds hun
achterstandswijken met onverharde wegen
kennen. Jonge mensen trekken nog steeds naar
de plaatsen met meer werkgelegenheid of
zoeken beter betaald werk in het buitenland,
terwijl veel ouderen en mensen met minder
kansen achterblijven.
Onze stichting heeft daarom besloten door te
gaan met steun verlenen waar dat nodig is.

Kerstreis 2007
Eind december zijn weer kerstpakketten
samengesteld. Dit maal heeft Super de Boer ons
gratis stevige boodschappentassen meegegeven.
Daarin hebben we door de plaatselijke winkelier
in Rastolita weer de bekende producten, 2
flessen olie, bakmeel, maismeel, suiker,
macaroni, vermicelli, soep, zeep, chocola,
tomatensaus, zeep, enz. en iets voor de

kinderen laten verpakken. Roemeense
producten, zoals men zelf altijd gebruikt. Zo
verdient de super daar er wat aan en krijgen
mensen geen producten uit Nederland met
gebruiksaanwijzingen die ze niet kunnen lezen.
De stichting bespaart daarnaast weer op
inkoopprijs en transportkosten.
Men was ontzettend blij met de goedgevulde
boodschappentas. Dit uitte zich in veel handen
schudden, een stevige omarming, zoenen op
beide wangen en soms met tranen in de ogen.
Duidelijk merk je dan dat het niet alleen om het
pakket gaat, maar ook dat er mensen vanuit
Nederland aandacht voor hen hebben.

Ook hebben we de kleuterschool bezocht om
daar het nieuwe linoleum te bewonderen. Deze
vloerbedekking was gratis door Lippe Lap
geschonken, vervoerd in de bus waarmee zomer
2007 jeugd uit Roemenië een weekje hier in
Wolvega was geweest en gelegd door één van
de ouders. Het was keurig gelegd en de juf was
er heel blij mee. Het klasje zag er vrolijk uit door
de vloerbedekking en door de al eerder vanuit
Wolvega geschonken meubels, speelgoed,
spelletjes, enz. In de klas ernaast hebben we
even gekeken naar de plankenvloer met kieren
waar de kleuters eerst ook op moesten spelen.

Ook hier stonden tafeltjes en stoeltjes die al
eens eerder (gekregen van een school in
Wolvega) door ons waren verzonden.

Kledingacties
Er wordt nog steeds veel kleding ingezameld en
verstuurd. Kleding moet schoon, heel en niet
ouderwets zijn. Wij willen graag dat men hierop
let voordat de kleding bij ons wordt ingeleverd.
Het is een heel karwei om zo’n 60 m3 kleding
door te zoeken. Het komt nog steeds voor dat er
kleding met ontbrekende knopen, kapotte ritsen,
uitgescheurde naden, verf of verschenen
plekken tussen zit. Dit kun je niet aan een ander
geven. Ook zijn de transportkosten daarvoor te
hoog. Wij willen uw kleding graag verpakt in een
bananendoos ontvangen, dat stapelt goed in de
schuur en in de vrachtauto. Plastic zakken
daarentegen scheuren en glijden alle kanten op.

Wandelend, fietsend en met de auto hebben we
veel gezien van het Transsylvanische landschap
met uitgestrekte bossen. Veel bosarbeiders en
schaapherders wonen daar door de week onder
een plastic afdakje en komen soms weken niet
thuis.
Bijzonder was ook de busreis die ons aangeboden werd door de jeugd. Door middel van
karweitjes en acties hebben zij het geld
daarvoor bij elkaar gehaald. Zo hebben we de
hoogste bergpas van Roemenië gezien.
Toch een vreemde ervaring om hartje zomer als
enige buitenlandse toeristen de mooiste plekjes
en uitzichten te bezoeken.
Een aanrader als u nog geen plannen voor de
komende vakantie heeft!
Wat zijn de plannen?
Nog steeds leeft het idee om een voorziening te
maken voor de ouderen. Voor ouderen en
gehandicapten is nauwelijks wat geregeld. Zij
zijn aangewezen op hulp van de familie. Het
plan om een klein bejaardentehuis te bouwen is
niet realistisch omdat men ook daar moet
voldoen aan de Europese richtlijnen. Nu worden
plannen gemaakt voor een appartementengebouwtje waarvoor de burgemeester al
medewerking toegezegd heeft

Wij kunnen mensen in Roemenië nog steeds
heel blij maken met nette 2e hands kleding (ook
werkkleding). Deze wordt tegen een klein
bedrag aan de mensen in “onze” dorpen
verkocht, waarna er met de opbrengsten weer
andere projecten worden gefinancierd.
Bezoek aan Roemenië, juli 2008
Na het succesvolle bezoek van de Roemeense
jeugd in 2007 aan Wolvega hebben we deze
zomer met een groep van 17 personen een
tegenbezoek gebracht. Omdat een busreis teveel
zou kosten zijn we met vijf auto’s gegaan. Drie
daarvan waren busjes zodat we veel spullen
konden meenemen.

Als eerste worden echter weer de kerstpakketten
verzorgd.
Daarom rekenen wij ook dit jaar weer op
uw steun.
Namens de mensen in de dorpen Rastolita en
Lunca Bradelui en de Stichting Helpende Hand
Roemenië alvast bedankt voor uw steun en
prettige feestdagen toegewenst,
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Onze stichting heeft dit jaar van de Belastingdienst de
erkenning gekregen van “Algemeen Nut Beogende
Instelling” wat betekent dat uw giften aan de stichting
ook voor 2008 fiscaal aftrekbaar zijn.

Twee weken hebben we genoten van de
gastvrijheid, het mooie weer en de natuur.
Ook hebben we de ouders bezocht van “onze
jeugd” waarbij we opnieuw gezien hebben hoe
armoedig men leeft in kleine huisjes met vaak
drie generaties bij elkaar.

