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In deze nieuwsbrief informeren we 

u graag over het werk van onze 

stichting in de dorpen Lunca 

Bradelui, Rastolita en Cinta in het 

Hongaars sprekende deel van 

Roemenië. 

 

Dankbaarheid 

 

Deze winter is het 25 jaar geleden dat we voor het eerst 

contact gelegd hebben met onze Roemeense vrienden. Via 

de EO was ons -inmiddels overleden- lid Gerrit Wapstra 

actief in een groep die een bejaardentehuis in Lunca Mures 

opknapte. De mensonterende toestanden van destijds 

waren de aanleiding tot het ontstaan van onze stichting.  

Inmiddels is er heel veel verbeterd. Hoe die hulp ervaren 

wordt kan misschien het best verwoord worden door de 

Roemeense voorgangers die ons aanspreekpunt zijn: 

 

Wie zijn wij?   

In de Oostelijke Karpaten ligt het kleine dorpje Rastolita.  

 
De natuur is mooi, maar het leven is hard. Het dorp telt 

minder dan 350 inwoners. De samenstelling van de 

inwoners: 80% is Hongaars en protestant, 14% is Hongaar 

en rooms-katholiek, 5% is Roemeens en Orthodox, 1% 

heeft andere nationaliteiten en religies. Hier behoort 

iedereen tot een bepaalde godsdienst en is niemand 

ongodsdienstig (op papier dan). Verder ter info, 82% van 

de bevolking is oud (gepensioneerd) aangezien veel 

jongeren op zoek zijn gegaan naar een baan in het 

buitenland. Wij hebben in bijna elk West-Europese land 

onze “vertegenwoordigers". Dit is goed, maar niet voor de 

mensen die hier blijven wonen. Zij moeten proberen het 

hoofd boven water te houden in moeilijke tijden. Hulp van 

deze “buitenlandse” werknemers kunnen zij niet vaak 

verwachten. Ze kunnen niet genoeg verdienen om goede 

zorg voor hun ouders te kunnen betalen. Voor hen is het 

vaderland "vakantiebestemming", zo lang hun ouders er 

nog wonen.  

 

Het kan misschien vreemd overkomen voor de lezer, dat ik 

als een Transsylvanische Hongaarse voorganger, jullie voor 

mij onbekende mensen als broeders en vrienden begroet.   

Ik doe dit vanuit mijn ervaring, want in de loop van mijn 

22-jarige dienstperiode als pastor ben ik tijdens problemen 

en moeilijke tijden veel behulpzame onbekende mensen 

tegengekomen.  

Ik spreek mijn dank uit namens alle mensen, mensen die zo 

veel hulp hebben gekregen dat zij het niet eens kunnen 

bevatten waarmee ze allemaal geholpen zijn.  

 

 

In de allereerste plaats dank voor de alledaagse kleding. 

Zelfs de armste mensen hebben nu de mogelijkheid en 

toegang tot goedkope kleding, dankzij de door jullie 

verzonden kledingstukken.  

 

Daarnaast, danken wij jullie voor veel meer: 

  

- voor een paar dagen is er een gedekte tafel met eten, 

waarvoor onze mensen alleen "dank u wel" hoeven te 

zeggen.  

- jullie ondersteunen een centrum van waaruit alle 

organisatie en steun wordt geïnitieerd en gecoördineerd. 

 
- dank aan de mensen die hun tijd, hun geld, hun vakkennis 

willen investeren in onze wereld hier in Transsylvanië.   

- als laatste, maar zeker niet in het het minst, dank ik jullie 

voor de feestvreugde die jullie onze kinderen in de periode 

voor de kersttijd geven.  

  

Hierbij een kort verhaal, dat ik graag met jullie wil delen: dit 

gebeurde tijdens het uitdelen van voedselpakketten voor de 

kerst in Lunca Bradelui. Het verhaal werd mij verteld door 

een leraar, die mij vroeg om de geschiedenis van de kerk in 

Lunca Bradelui (logo linksboven red.) op te schrijven, omdat 

hij een boek wilde publiceren over de geschiedenis van het 

dorp. Ik schreef mijn deel, dat ik naar hem opstuurde. De 

volgende keer dat ik hem trof zei hij tegen me: "je hebt 

niets over jullie Nederlandse relaties geschreven, en ik weet 

dat ze jullie heel veel helpen. Als ze jullie niet hadden 

geholpen, zou er nu geen elektriciteit zijn in de kerk. Als ze 

niet zouden helpen, zou jullie kerk vandaag ook geen 

elektrische bel hebben”.  

Schaamte kwam in mij op omdat hij gelijk had, maar wat 

nog meer pijn deed was toen hij zei: “Ik weet niet in welk 

jaar dit is gebeurd, maar het was voor mij een verrassing. 

Er waren voedselpakketten uitgedeeld op de gebruikelijke 

plaats. De kinderen verzamelden zich en waren snel ter 

plaatse (veelal Roma kinderen). Eén van de Nederlanders 

liep naar de auto, haalde er snoepgoed uit en begon het uit 

te delen. Iemand van de lokale bevolking zei tegen de 

kinderen dat ze weg moesten gaan. De Nederlander was zo 

geschrokken dat hij de hele zak snoep gaf aan het kind dat 

vooraan stond.  

De kerstvakantie was voorbij en op de eerste schooldag 

heeft het kind de zak snoep meegenomen naar de klas, en 



vroeg aan de leraar of hij de snoep mocht uitdelen aan de 

andere kinderen. 

Dit verhaal ontroerde mij. Verschillenden keren hebben 

onze Nederlandse vrienden snoepgoed en speelgoed 

uitgedeeld aan de kinderen, maar ik heb nog nooit 

meegemaakt dat wij kinderen hebben weggestuurd.  

Uit dit verhaal heb ik veel geleerd. Voor de kinderen is niet 

de waarde van het geschenk belangrijk, maar het feit dat zij 

iets van iemand krijgen. Ik zou nooit deze vreugde van de 

kinderen weg willen nemen, niet voor alle geld van de 

wereld.                                                          

  

Ferenc Nagy, dominee.  

 

De voorganger in Cinta schreef: 

 

Ik stuur jullie wat foto’s onder andere van de verkoop van 

de kleding.  

 
Van de verkoop hebben we dit jaar een Bijbelweek voor de 

kinderen georganiseerd. Er waren 47 kinderen en 6 

jongeren om hierbij te helpen.  

 

Ook hebben we de 

renovatie van de 

buitenkant van de kerk 

kunnen afmaken. Deels 

met de opbrengst van de 

kleding, deels door een 

bijdrage van de leden en 

deels door een bijdrage 

van het dorpsbestuur. 

Wij organiseren zondagse 

ontmoetingen voor de 

jeugd in de kerk. We zijn 

erg dankbaar voor jullie 

hulp en waarderen jullie 

werk en zorg voor ons. 

De hartelijke groeten en 

Gods zegen toegewenst. 

 

Thank you! 

Eniko and Ferenc Puskas 

from Cinta 

 

Kledingacties   

 

Ook afgelopen jaar zijn er naast de bezoeken 3 transporten 

geweest. In totaal hebben we 63 kubieke meter 

hulpgoederen, met name kleding, verstuurd.  

Zoals u in de reacties uit Roemenië in deze brief hebt 

kunnen lezen blijkt maar weer eens hoe welkom onze 

ondersteuning 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. 

Kerstreis 2015 

 

Afgelopen december hebben weer vier mensen van onze 

stichting het gebruikelijke bezoek gebracht aan onze 

dorpen. Naast eerste levensbehoeften zat er ook dit jaar 

weer iets lekkers en een presentje in. De tassen daarvoor 

hebben we gekregen van de Poiesz uit Wolvega, waarvoor 

onze hartelijke dank.  

 
Financiën en sponsors  

  

Hartelijk dank voor de giften die wij van u hebben 

ontvangen voor de kerstpakketten van 2015 en de 

transportkosten van dit jaar. Ook danken we de 

plaatselijke kerken die door middel van collectes en 

diaconale giften elk jaar weer bijdragen.  

 

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 en volgend jaar hebben we 

natuurlijk weer kledingtransporten naar Roemenië.   

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 vrijdag 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 

 

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 

 

Deze en de 12 voorgaande nieuwsbrieven vindt u ook op 

onze site: http://www.stichtinghelpendehandroemenie.nl  

  

IBAN: NL21ABNA0538912782  

Onze stichting is ANBI-erkend waardoor uw gift fiscaal 

aftrekbaar is.  

http://www.stichtinghelpendehandroemenie.nl/
http://www.stichtinghelpendehandroemenie.nl/

