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Nieuwsbrief 6 Stichting Helpende Hand Roemenië 
 
Ook dit jaar willen wij u op de hoogte houden van de 
situatie in Roemenië en dan vooral over die in de dorpen 
waarmee onze stichting contact heeft.  
 

Algemeen 
 

Dit jaar viel ons op dat de situatie van de mens en zijn 
leefomgeving langs en nabij de hoofdwegen en economisch 
sterkere streken duidelijk verbetert. De wegen worden 
beter, er wordt veel gebouwd, mensen lopen er netter bij, 
er rijden meer en betere auto's, winkels hebben geen nee 
te koop, enz. Dat is ook wat de media hier en in Roemenië 
melden.  
Kijk je buiten deze streken dan zie je veel minder 
florissante situaties. Gebieden met weinig werk, lagere 
lonen en meer werkloosheid. Prijzen in de plaatselijke 
winkel die bijna op Nederlands niveau zijn.  
 

 
 
De plattelandswegen van steenslag, grind, puin of zand (bij 
regen modderpoelen) zien er hier nog steeds hetzelfde uit. 
Hier zijn minder en slechtere auto's en hier is nog veel 
vervoer met paard en wagen.  
 

 
 
Op de ene plek dus grote vooruitgang, op de andere  
stilstand of zelfs achteruitgang. De kloof tussen rijk en arm 
wordt ook in Roemenië steeds groter. Je ziet bij veel 
mensen met kansen een houding ontstaan van: als ik het 
maar goed heb. Er is nog weinig of geen aandacht voor de 
economisch – en/of sociaal zwakkere medemens. 
 
 
 

De situatie in Lunca Bradelui en Rastolita 
 

 “Onze plattelands-regio” zit aan de onderkant wat de 
inkomens betreft; lonen ergens tussen de 150 en 250 Euro 
per maand. Veel jonge mensen trekken naar plaatsen met 
meer werkgelegenheid of zoeken beter betaald werk in het 
buitenland; veel oudere mensen met minder kansen blijven 
achter.  
AOW-ers krijgen ca. € 80,- per maand. Woon je als 
bejaarde bij een van de kinderen of op het zelfde erf, dan  
red je het nog. Twee oudjes samen zonder hulp van 
kinderen, redden het nog net als ze gezond genoeg zijn om 
eigen groentetuin, vee en veevoer te verzorgen. Maar kun 
je dat niet meer en/of kom je alleen te staan dan red je het 
niet. Dan is hulp middels een kerstpakket en gebruikte 
kleding zeer welkom.  
 

Kerstreis 2008 

 
Eind 2008 zijn er in Lunca Bradelui kerstpakketten 
uitgedeeld. De winkelier in Rastolita heeft de gratis 
boodschappentassen,gesponsord door de HEMA Wolvega,  
gevuld met producten (Roemeens merk) als olie, bakmeel, 
maïsmeel, suiker, macaroni, vermicelli, soep, zeep, chocola, 
tomatensaus, zeep en iets voor de kinderen. 
Ook hebben we een aantal mensen in een bejaardentehuis 
bezocht. Een gebouw met gangen en kamers met betonnen 
vloeren en wanden, zonder vloerbedekking, gordijnen of 
wandbekleding.  
 

 
 
Kamers van 5 x 3 meter met 4 bedden en kamers van 5 x 4 
meter met zelfs 6 bedden. In beide stond een nachtkastje, 
een wastafel en een op hout gestookte tegelkachel. Er was 
een nieuw raamkozijn ingezet, bouwschuim puilde aan alle 
kanten uit de kieren. We moesten zijdelings tussen bedden 
door om de bewoonster in het achterste bed te bereiken, er 
was nauwelijks ruimte om met z'n drieën te staan.  
De verzorging qua wassen, kleding en voeding zag er netjes 
uit. Zolang de bewoners nog mobiel zijn kunnen ze 
wandelen op de gang en kan de een de ander daarbij 
ondersteunen of duwen in een aftandse rolstoel.  
De kale grijze betonnen eetzaal doet denken aan een 
bedrijfskantine van 50 jaar geleden. Geen radio, televisie, 
krant, activiteitenbegeleiding of dagbesteding.  
Bewoners van dit huis zijn alleen komen te staan en 
moeten het doen zonder zorg van familie of buren, hebben 
alleen AOW en kunnen niet bijbetalen om ergens anders 
naar toe te gaan.  
We hebben tasjes achtergelaten met wat persoonlijke 
spulletjes zoals zeep, een tandenborstel, tandpasta, een 
doosje crème, mandarijnen en chocola.  



Nooit vergeten we de blijde en dankbare gezichten en de 

door hen uitgesproken dank voor de persoonlijke aandacht.  
 

 
 
Ook is de kleuterschool weer bezocht. Het is fijn de 
kinderen te zien spelen in het door “Wolvega” ingerichte 
lokaal met linoleum, gordijnen, meubeltjes en leer- en 
spelmateriaal. De 12 kinderen kregen de door Sint in 
Wolvega achtergelaten speeltjes en een zakje pepernoten. 

De stralende gezichten spraken boekdelen. 
 

Kledingacties 

 
Er wordt veel kleding ingezameld en verstuurd.  
Wij kunnen mensen in Roemenië blij maken met nette 2e 
hands kleding (ook werkkleding). Een kledingstuk wordt 
voor een klein prijsje aan de mensen in “onze” dorpen 
verkocht, de allerarmsten mogen “morgen” betalen.  
In verband met het gevoel van eigenwaarde van de mensen 
is voor deze wijze gekozen. Met de opbrengsten worden 
plaatselijke projecten betaald. 
Vanwege de hoge transportkosten versturen wij alleen 
kleding die schoon en heel is, met alle knopen en goed 
lopende ritsen. Daarnaast ook gordijnen, lakens en dekens. 
Graag zien we dit alles verpakt in bananendozen, dat 
stapelt goed in schuur en vrachtauto. Plastic zakken 
scheuren en glijden alle kanten op.  
 

 
 

Projecten 
 

De tuin achter het jeugdgebouw is van keien ontdaan, 
gevlakt en gedraineerd. Er is een prachtig veldje ontstaan 
waarop druk wordt gespeeld. Het zelfgemaakte doel en de 
basket hebben al vele doelpunten verwerkt. De trampoline 
uit Nederland is bij de jeugd zeer in trek. Voor de 
allerkleinsten is er een schommel en wipkip. 

In een hoek van het veldje heeft men met hout uit het 

eigen bos een tuinhuis gebouwd waar de jeugd gezellig kan 
zitten tijdens barbecue, bij de goulashpot, een gesprek of 
gewoon lekker niks doen.  
Als afscheiding tussen het hoger gelegen speelveld en de 
weg naar het bos is een tuinmuur gemetseld van 
vrijkomende keien. Deze is daarna gestuukt en voorzien 
van een ijzeren hekwerk.  
De voormalige garage die als kledingwinkel dienst doet is 
opgeknapt, daarbij is de ruimte ook beter ingedeeld en de 
zolder doet dienst als opslag voor de dozen met kleding. 
Veel werk gebeurt door vrijwilligers, machines worden 
ingehuurd. Voor speciaal of moeilijk werk worden enkele 
mensen ingehuurd die op dat moment werkloos zijn. Zo 
wordt op kleine schaal  iets gedaan aan de plaatselijke 
werkgelegenheid. 
 

Financiën en sponsors 
 

Dit jaar hebben wij ongeveer 100 m3 (= 2.000 bananen-
dozen) kleding en goederen per vrachtauto vervoerd naar 
Roemenië. De kosten daarvoor bedroegen ca. € 4.300,-.  
De kerstpakketten kostten vorig jaar ca. € 800,-.  
 
De nieuwsbrieven wordt elk jaar gesponsord door 
Autobedrijf Raggers uit Oldemarkt.  
 
Opslagruimte voor de goederen wordt kosteloos 
beschikbaar gesteld door Stucadoorsbedrijf Bron uit 
Nijeholtwolde.  
 
Bestuur en vrijwilligers betalen hun eigen reis - en 
verblijfkosten naar Roemenië. Telefoon–,  papier–  en 
portokosten worden door de bestuursleden zelf betaald. 
De jaarlijkse kosten voor de inschrijving bij de Kamer van 
Koophandel komen ten laste van onze stichting. 
 
Alle binnenkomende gelden worden dus besteed aan de 
directe hulpverlening in Roemenië. 
 

Hoe verder ?? 
 

Door de toegenomen transportkosten en afgenomen giften 
is onze bankrekening nu leeg. 
Voor kerst 2009 willen wij graag voedselpakketten ver-
strekken. In het komende jaar willen wij ook graag weer 

kleding naar Roemenië brengen.  
De eerste 100 dozen staan al weer klaar. 
 

Wij rekenen dit jaar graag op uw steun 
 

Namens de mensen in Rastolita en Lunca Bradelui hartelijk 
dank en prettige feestdagen toegewenst, 
 
Het bestuur St. Helpende Hand Roemenië, 
Gentiaan 4, Wolvega 
 
 Harm Bron  0561-499308 

Egbert Conradi  0561-613071 
Sietske Wapstra- de Jong 0561-499316 

 
Bankrekening: 53.89.12.782 

Onze stichting is ANBI-erkend waardoor uw gift fiscaal 
aftrekbaar is. 

 


