
Wolvega, november 2015  
  

Nieuwsbrief 12 Stichting Helpende Hand Roemenië  
  
In deze nieuwsbrief informeren we 

u graag weer over het werk van 

onze stichting in het Hongaars 

sprekende deel van Roemenië, de 

dorpen Lunca Bradelui, Rastolita 

en Cinta.   

 

Algemeen   

  

Vorig jaar konden we u nog melden dat de gevreesde 

toestroom naar Nederland van Roemeense immigranten 

volledig uitgebleven is. Hoe snel het in de wereld kan 

veranderen blijkt nu uit de toestroom van vluchtelingen uit 

het Midden-Oosten en Noord-Afrika.  

In relatie tot onze stichting is de kritiek op Roemenië nu 

dat het de grenzen dichthoudt voor deze vluchtelingen. 

Natuurlijk is het te verdedigen dat de EU elke lidstaat 

oproept een evenredig deel van de vluchtelingen op te 

nemen. Maar waar moet Roemenië dat van doen? De 

achterstand van de eigen bevolking ten opzichte van de 

rest van Europa is nog erg groot en dat zal niet snel 

verbeteren. Positief is dat de groei groter is dan in de 

andere landen, maar een groei van 2,7% in Roemenië is 

heel wat anders dan een groei in Nederland van 1,7%. Het 

is dan ook wel te begrijpen dat de vluchtelingen zelf niet 

voor Roemenië of Bulgarije kiezen.

Met name de ouderen hebben het erg moeilijk met 

maximaal 100 euro in de maand aan pensioen. Een moeder 

die, in plaats van te werken haar kinderen heeft 

grootgebracht, krijgt helemaal niets. 

Ook “onze dorpen” waar relatief veel ouderen wonen 

hebben hiermee te maken.  

Gelukkig zijn er ook positieve ontwikkelingen. Zo worden 

de wegen met Europees geld snel verbeterd zodat ook de 

kleine dorpen goed bereikbaar worden. Afgelopen jaar is 

daardoor in Rastolita het onverharde pad langs de rivier 

geasfalteerd. 

 

Kerstreis 2014 

  

Afgelopen december hebben weer vier mensen van onze 

stichting het gebruikelijke bezoek gebracht aan onze 

dorpen. Ditmaal met de auto wat als voordeel heeft dat je 

op het laatste moment nog extra spullen mee kunt nemen 

om in de kerstpakketten te stoppen.  

De tassen daarvoor hebben we opnieuw gekregen van de 

Albert Heijn aan de Prinsen Hoven te Steenwijk, waarvoor 

onze hartelijke dank. Ook zorgen zij dat wij geen tekort 

hebben aan bananendozen voor de kleding. 

   
 

 

 
Vanuit de plaatselijke winkel zijn weer 60 kerstpakketten 

samengesteld. Per pakket is onder andere ingekocht: 

pasta, rijst, bloem, bonen, zonnebloemolie, suiker, 

bouillon, margarine, handzeep en chocolade.  

Elk pakket is aangevuld met wat extra’s zoals theedoeken, 

sjaals, handschoenen en snoep.  

Daarnaast zijn in de kleine buurtwinkel kleinere pakketten 

besteld die we in de bejaardentehuizen hebben uitgereikt.   

 

Aula luidt de klok  

  

Vorig jaar lieten we u weten dat de aula, die met o.a. 

hulp van onze stichting door de plaatselijke bevolking 

gebouwd is, bijna klaar was. Inmiddels maakt het hele 

dorp gebruik van deze voorziening.  

Bijzonder is de klok die bij begrafenissen geluid wordt. 

In het torentje zijn twee grote oude geluidsboxen opge-

hangen. Het “luiden” gebeurt door een opname van 

klokgelui vanaf een usb-stick over het dorp te laten 

klinken. 

 

 
 

 

 

 



Kledingacties   

  

Ook afgelopen jaar zijn er naast de bezoeken weer enkele 

transporten geweest. In totaal hebben we 60 kubieke 

meter hulpgoederen verstuurd. Met name kleding, maar 

ook weer matrassen, een keuken, een orgel, rolstoelen, 

kinderwagens en incontinentiemateriaal.    

 

 

 
 
Dear friends. 

 

Yesterday we pick up the transport, we thanks for everithings for 

everyone. 

God bless you. 

 

With love Ferenc from Rastolita. 

 
Dear Sjoerd 

 

we had surprise from you last week, another transport, thank you 

for, we are happy for it,  

I hope you are well 

many greeting to your family and comitee, for all what you send us 

 

Eniko,  

Cinta 

 

Hieruit blijkt maar weer eens hoe welkom onze onder-

steuning is.  

Daarom blijven we ook een beroep op u doen voor kleding 

en andere bruikbare spullen.  

De transportkosten zijn veruit de grootste kostenpost van 

onze stichting en daarom houden we rekening met de 

vraag en letten we op de kwaliteit.  

  

Financiën en sponsors  

  

Hartelijk dank voor de giften die wij van u hebben 

ontvangen voor de kerstpakketten van 2014 en de 

transportkosten van dit jaar. Ook danken we de 

plaatselijke kerken die door middel van collectes en 

diaconale giften elk jaar weer bijdragen.  

In het bijzonder zijn wij afgelopen jaar verrast door een 

bijdrage vanuit de kerstmarkt in Swifterbant, een collecte 

uit de kerkdienst van Lindestede en het beschikbaar stellen 

van vier EHBO dozen door debesteEHBOdoos.nl. 

 

En natuurlijk hebben we onze vaste sponsors: 

  

• Autobedrijf Raggers uit Oldemarkt betaalde weer 

de kosten van deze nieuwsbrief.  

• Conradi Utiliteitstechniek uit Wolvega stelde 

opslagruimte beschikbaar.  

• Bestuur en vrijwilligers betaalden hun eigen reis - 

en verblijfkosten naar Roemenië.   

  

Wat gaan we doen?  

  

Voor de komende kerst willen wij graag weer voedsel-

pakketten verstrekken. Volgend jaar zal ook weer kleding 

naar Roemenië worden gebracht.   

Uw financiële bijdrage is daarom dan ook meer dan welkom 

en u weet dat elke euro ten goede komt aan het doel van 

onze stichting.  

U kunt ons werk ook steunen door mee te doen aan onze 

jaarlijkse OLIEBOLLENAKTIE.   

 

 
Op woensdag 30 december worden aan de Sportlaan 18a 

te Wolvega weer overheerlijke oliebollen en knapperige 

“knieperties” gebakken.   

Op het bestelformulier kunt u uw bestelling aangeven.  

  

Namens de mensen in Rastolita, Lunca Bradelui en Cinta  

hartelijk dank en prettige feestdagen toegewenst. 

  

Het bestuur van Stichting Helpende Hand Roemenië, 

Sonnegaweg 15, 8478 HB Sonnega 

 

info@stichtinghelpendehandroemenie.nl 

 

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 

 

U kunt ons ook vinden op internet:  

  

http://www.stichtinghelpendehandroemenie.nl  

  

IBAN: NL21ABNA0538912782  

Onze stichting is ANBI-erkend waardoor uw gift fiscaal 

aftrekbaar is.  
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