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Graag brengen wij u ook dit jaar weer op de hoogte van de 
situatie in Roemenië en dan met name van de dorpen Lunca 
Bradelui en Rastolita waarmee onze stichting contact heeft. 
 

Algemeen 
Elk jaar worden de wegen naar en in Roemenië beter; 
deden we over de heenreis jarenlang 3  dagen, nu gaat het 
in 2 lange dagen. Vanaf Boedapest tot bijna de Roemeense 
grens is een nieuw deel autosnelweg aangelegd en ook in 
Roemenië zelf is een gedeelte klaar op het traject naar onze 
bestemming. Er had echter al 4 tot 5 keer zoveel klaar 
moeten zijn. De andere hoofdwegen zijn heel goed te 
berijden. Omdat het geld nu naar de autosnelweg gaat, zijn 
er veel kleinere wegen die erg slecht zijn. 
Bij de grote steden zie je elk jaar de woningen opknappen, 
de mensen netter gekleed gaan, een giga-supermarkt 
verrijzen, nieuwere en betere auto's, enz.  
Op het platteland is het veel minder florissant. Weinig werk, 

lagere lonen, meer werkloosheid, slechte wegen, oudere en 
slechtere auto's, nog steeds paard en wagen, en de 
volkswinkel met bijna Nederlandse prijzen. Het lijkt wel of 
het gat tussen rijk en arm ook hier steeds groter wordt. 

 
De economische crisis 

De gevolgen van de crisis worden in Roemenië meer en 
meer zichtbaar. Ambtenarensalarissen zijn met 25% 
verlaagd (een politieagent, onderwijzer, gemeente-
ambtenaar gaat van ca. € 250  naar ca. € 200 per maand).  
 
Gelukkig is de voorgenomen verlaging van 15% niet 
doorgegaan voor de AOW-ers (zij krijgen ca. € 80,-- per 
maand). 

Wel is de BTW verhoogd van 19 naar 24%. Daarbij zijn veel 
prijzen van levensmiddelen extra gestegen door 
tegenvallende oogsten na extreme regenval in de afgelopen 
lente.  
 

“Onze” plattelandsregio zit aan de onderkant wat de lonen 
betreft. Jonge mensen trekken vaak naar de grote stad of 
het buitenland op zoek naar beter betaald werk. Vooral 
gepensioneerden en gezinnen die afhankelijk zijn van 
sociale diensten leven in grote armoede.  
Hulp door middel van een kerstpakket en gebruikte kleding 
blijft dan ook zeer welkom. 

 
 

Kerstreis 2009 
De door Karwei Wolvega gratis verstrekte 
boodschappentassen zijn door de winkelier in Rastolita 
gevuld met de bekende producten  olie, bakmeel, 
maïsmeel, suiker, macaroni, vermicelli, soep, zeep, chocola, 
tomatensaus en zeep (Roemeens merk).  
 

 
 
Vanuit Wolvega hadden we een partij snoepgoed en chocola 

meegekregen, dat we netjes over alle tassen hebben 
verdeeld.  Aangevuld met een sjaal, muts, wanten, schort 
of handdoek waren de tassen ruim gevuld. Meerdere malen 
werd ons gevraagd de mensen in Nederland de groeten te 
doen en hen te bedanken voor het kerstpakket. 
 

 
 
We hebben dit jaar mensen in een bejaardentehuis te 
Reghin bezocht.  Hen hebben we tasjes gebracht met wat 
persoonlijke spulletjes zoals zeep, een tandenborstel, 
tandpasta, een doosje crème, mandarijnen en chocola. 
Dit tehuis, eigendom van de stad Reghin, zag er aardig 
beter uit dan het in de vorige nieuwsbrief  beschreven 
tehuis.  



 

Vergeleken bij Nederland was het hier ook nog ruim onder 
de maat: 5 tot 6 bedden op een kamer, smoezelige 
uitstraling, penetrante urinegeur, oud meubilair, beperkte 
leefruimte voor de bewoners, geen activiteitenbegeleiding 
of dagbesteding.   
 

 
 

Siklodi Jeno 
Tijdens de Kerstreis brachten wij een bezoek aan Siklodi 
Jeno. Hij was met meerdere breuken in bekken en heupen, 
een zwaar beschadigde urinebuis en meer inwendig letsel 
vanuit het ziekenhuis naar huis gestuurd omdat de artsen 
vanwege inwendige bloedingen geen goede foto's konden 
maken. Enkele maanden later zou dat wel kunnen. Thuis 
hoefde het ziekenhuis niet de noodzakelijke dure 
bloedverdunners te betalen. 

 
Jeno is bosarbeider, getrouwd en heeft 3 dochters van 14, 
11 en 3 jaar. Tijdens ouderschapsverlof, dat hij nog op kon 
nemen, ging Jeno naar zijn collega's in het bos en raakte 
door een vallende boom ernstig gewond. Zijn baas 
verklaarde dat hij Jeno niet had opgeroepen, dus betaalt 
zijn verzekering niet. In de kosten van medicijnen en 
operaties is door Jeno's familie, door de kerk in Rastolita en 
vanuit de opbrengst van de kleding bijgedragen. Omdat dat 
niet voldoende was hebben medewerkers van onze stichting 
gezorgd voor acties en collectes in meerdere kerken en 
groeperingen. 
In een eerste operatie is de urinebuis hersteld. Jeno moet 
nog een keer worden geopereerd, desondanks loopt hij 
inmiddels weer, hoewel kreupel. 
 

Kledingacties 
Ook het afgelopen jaar is er weer kleding ingezameld en 
verstuurd. Deze sorteren we op: dames, heren, meisjes, 
jongens, zomer en winter. Alles wordt verpakt in 
bananendozen, dat stapelt goed in schuur en vrachtauto. 
Plastic zakken scheuren en glijden alle kanten op. We 
vragen u daarom ook kleding, indien mogelijk, in 
bananendozen bij ons in te leveren.  

 
In verband met het gevoel van eigenwaarde van de mensen 
in “onze” dorpen wordt een kledingstuk voor een klein 
prijsje aan hen verkocht, waarbij de allerarmsten steeds 
weer “morgen” mogen betalen. De mensen in Roemenië zijn 
ontzettend blij met nette 2e hands kleding. Met de 
opbrengst worden dan weer projecten daar 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. 
 

Projecten 
De verwarming en warmwatervoorziening van het 
jeugdgebouw is verbeterd. De bovenverdieping is voorzien 
van een tweede (nood)uitgang. Verder is er veel klein 
onderhoud gepleegd. 
 

Financiën en sponsors 
Allereerst onze hartelijke dank voor de giften die wij hebben 
ontvangen na de oproep in onze vorige nieuwsbrief. 
Daarmee hebt u er voor gezorgd dat het laatste transport 
van 2009, de kerstpakketten van 2009 en de kosten van de 
transporten van 2010 konden worden betaald. 
Autobedrijf Raggers uit Oldemarkt sponsorde de 
nieuwsbrieven weer. 
Stukadoorsbedrijf Bron uit Nijeholtwolde stelde weer 
opslagruimte beschikbaar. 
Beddenspecialist Moes uit Wolvega gaf een flink aantal 
nieuwe matrassen voor  het jeugdhuis. 
Bestuur en vrijwilligers betaalden telefoon–,  papier–  en 
portokosten  en hun eigen reis - en verblijfkosten naar 
Roemenië. 

Plannen 
Voor kerst 2010 willen wij graag weer voedselpakketten 
verstrekken. In het komende jaar willen wij ook graag weer 
kleding naar Roemenië brengen. 
 
Daarvoor rekenen wij ook 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. 
 


