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NIEUWSBRIEF 
Contactblad van de Stichting Deventer - Roemenië 

September 2013. 

 

Johan Oldenburger, voorzitter SDR:  
 
De Roemenen en wij. 
 
Het zal u allemaal overkomen dat, wanneer je op een 
visite vertelt dat je tijd, energie en geld uitgeeft aan 
hulp aan Roemenen, de mensen je wat merkwaardig 
aankijken en reageren met opmerkingen als: 
"Roemenië, daar komen toch die zakkenrollers 
vandaan" of "dat is geld in een bodemloze put 
gooien" of "die komen hier onze kunst stelen, om ze 
daarna te verbranden". Men zal je inspanningen 
prijzen, maar adviseren die aan nuttiger zaken te 
besteden. 
Als je naar de situatie in Roemenië zelf kijkt valt 
onmiddellijk de moeilijk te bestrijden corruptie op door 
een onvoldoende krachtdadig bestuur. 
 
Het meer algemene beeld over Roemenië kun je ook 
halen uit artikelen als: 
 
Welzijn van Roemeense kinderen erg laag 
Unicef heeft een onderzoek gedaan naar het welzijn van 
kinderen over de hele wereld. Van de 29 onderzochte 
landen is Roemenië hekkensluiter als het gaat om 
materiële rijkdom, gezondheid en veiligheid, onderwijs, 
gedrag en risico’s en huisvesting en woonomgeving. 
De gelukkigste kinderen wonen in Nederland. Kinderen in 
de VS, Litouwen, Letland en Roemenië hebben het vaak 
veel minder goed. Deze vier landen staan onderaan de lijst 
van UNICEF. 
 

Sterke afname graan en maisoogst 
De Roemeense opbrengst van de oogst van mais en graan 
was in 2012 zo laag dat deze tot de laagste in de EU 
behoorde, terwijl het landbouwgebied juist tot de grootste 
van Europa behoort. De maisopbrengst daalde vorig jaar 
met 52 procent en de graanopbrengst met ruim 28 procent. 
Per hectare landbouwgrond werd er 2170 kilo mais 
geproduceerd, bijna drie keer zo laag als het Europees 
gemiddelde van 6150 kilo per hectare. De graanopbrengst 
per hectare was ongeveer de helft van het Europees 
gemiddelde. 
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Contactgezinnen: 
Pakkettenactie november 2013 
Op zaterdag 15 november 2013 worden er weer 
boodschappentassen uitgereikt in Sibiu. De kosten van 
één pakket zijn wederom € 30,- u kunt dit bedrag 
overmaken op bankrekening nummer 38.45.25.768  
ten name van SDR Contactgezinnen in Deventer. 
 

Voor meerdere pakketten maakt u vanzelfsprekend een 
veelvoud van € 30,- over. Om onze administratie 
overzichtelijk te houden verzoeken wij u twee dingen: 
 

1. Vermeld bij uw overschrijving duidelijk de 
naam van het gezin en het I.D. nummer. 

 

2. Mocht u meer dan één gezin ondersteunen, wilt 
u dan voor elk gezin afzonderlijk een 
overschrijving maken. 

Het bedrag dient uiterlijk 1 oktober 2013 bij ons binnen te 
zijn, dit om voldoende tijd te hebben voor het voorbereiden 
van de actie. Mochten wij uw betaling te laat ontvangen 
dan storten wij het bedrag terug op uw rekening.  
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Vervolg: Johan Oldenburger, voorzitter SDR: 
 

In ons hulp gebied rond Sibiu zien we nog veel armoede 
en financieel-economische beslissingen waar we op z'n 
minst vraagtekens bij zetten. Maar gelukkig zien we ook 
lokale bestuurders die zich inspannen en hulp voor hun 
burgers zeer weten te waarderen en ruim hun 
medewerking geven. 
Daarom zetten wij onze activiteiten door zo lang dat nog 
kan en laten we ons niet leiden door incidenten, hoe 
ernstig die ook kunnen zijn. 
 

Verder in deze nieuwsbrief kunt u lezen over de 
transporten die er in het voorjaar zijn geweest en het te 
verwachten transport in het najaar en natuurlijk laat ook 
Contactgezinnen weer van zich horen voor de 
pakkettenactie in het najaar. 
 

Johan Oldenburger 
 
Ook in 2013 weer veel transporten 
 

Evenals in 2012 was er in het voorjaar een combinatie-
transport van Verkeersschool De Weerd en Fikse 
Houtvezels B.V. Eind maart vertrok het convooi van drie 
vrachtwagencombinaties vanuit Deventer richting Sibiu.  
 

Een van de vrachtwagens van Verkeersschool De Weerd 
 
Daar aangekomen werd de lading op een groot aantal 
adressen gelost. Er was onder meer een grote 
hoeveelheid meubilair aan boord voor de inrichting van het 
nieuwe dorps-huis in Rosia. Een grote leegstaande 
koeienschuur werd daar in 2012 en het voorjaar 2013 
helemaal omgebouwd tot “Casa Cultura”. 
 

De combinatie van Fikse Houtvezels B.V. 
 
Onnodig te zeggen dat wij bijzonder ingenomen zijn met 
het transport dat De Weerd en Fikse verzorgd hebben en 
voor de bijdrage in de kosten.  
 
De directie van Verkeersschool De Weerd heeft ons al 
laten weten dat er in het najaar opnieuw twee 
vrachtwagencombinaties naar Sibiu zullen vertrekken.  
Grote klasse! 
 

Op de markt in Sibiu: aardbeien en kersen 
 

Nieuw Casa Cultura in Rosia    2 
 
Dank zij een grote hoeveelheid meubilair, voornamelijk 
tafels en stoelen, kon het cultuurhuis van Rosia goed 
ingericht worden. 12 Mei 2013 was het zover: met een 
groot opgezet cultureel festival werd de “casa cultura” 
geopend. Vanuit alle omliggende dorpen kwamen de 
bezoekers naar Rosia om te genieten van het festival en 
het nieuwe onderkomen te bewonderen. Het meubilair uit 
Nederland is bijzonder goed terecht gekomen. 

 

Het “casa cultura” in Rosia biedt plaats aan een groot 
aantal bezoekers. Op de foto een overzicht van de 
opening op 12 mei. 
 

De ingang van het Casa Cultura in Rosia 
 

De echtgenote van Rosia’s burgemeester Valentin Aldea, 
Elena Neagoe, heeft een belangrijk aandeel gehad in de 
realisatie van het cultuurhuis van Rosia. Die belangrijke rol 
speelde ze ook bij de bouw en inrichting van het 
vakantiecentrum voor de jeugd in het dorpje Nucet waar 
een oude, vervallen school helemaal werd omgebouwd.  
 

 
Hierboven: Elena Neagoe met haar zoontje Thomas. 

 



 
Transport Roy Korenromp en Gerard Spoler 
 
Tweede Pinksterdag, 20 mei 2013, zijn Gerard Spoler en 
Roy Korenromp vanuit Deventer vertrokken voor het 
volgende transport in 2013. Het transport werd mogelijk 
gemaakt door Cosmo Trucks in Lochem die een truck 
beschikbaar stelde, compleet met 500 liter dieselbrandstof, 
en Müller Fresh Food Logistics (Holten) dat de oplegger 
leverde.  
Een groot deelvan de lading van dit transport bestond uit 
allerhande soort meubilair voor het ziekenhuis van Sibiu. 
Het bleek een hele toer om met de grote 
vrachtwagencombinatie op de plek van bestemming te 
komen maar met assistentie van de politie die het verkeer 
regelde, kon er toch vlot gelost worden.  
De directie van het ziekenhuis heeft laten weten dat ze 
bijzonder blij zijn met onder meer de kasten, bureaus en  
stoelen uit Nederland. Roy en Gerad: hartelijk bedankt! 
 
Inventaris kappersschool opnieuw in gebruik 
 

In 2012 stelde ROC Aventus in Deventer de inventaris van 
de kappersopleiding beschikbaar aan Stichting Deventer-
Roemenië. De school ging het lokaal moderniseren en 
zocht een goede bestemming voor het oude materiaal. 
Die was in Roemenië vrij snel gevonden bij de kappers-
opleiding, een school voor voortgezet onderwijs in Sibiu. 
 

Kappersopleiding in Deventer 
 

Inmiddels is alles in Sibiu geïnstalleerd en in gebruik 
genomen. De leerkrachten en ook de leerlingen zijn maar 
wat blij met het mooie meubilair uit Nederland 

Inventaris van de kappersopleiding ROC Aventus  
in Sibiu in  gebruik 

 
 

 
Carmen Voinea: blij met inventaris  3 
 
“Ik ben erg blij met het materiaal dat ik voor mijn school uit 
Deventer heb gekregen”. Dat zegt Carmen Voinea, die we 
ook kennen van Contactgezinnen, Zij is directeur van een 
onderwijsinstelling in Sibiu en had voor de inrichting van 
“haar” school een beroep op Stichting Deventer-Roemenië 
gedaan. Vrijwel alles was welkom: van leerlingensets tot 
bureaus, kasten, tafels, stoelen en computers. 
 

 
Conferentietafel met stoelen uit Nederland 

 

Met het transport van eind maart ontving ze een grote 
hoeveelheid materiaal waarmee ze de school kan 
inrichten. “Het kostte wel even wat moeite om alles te 
monteren, maar we zijn erin geslaagd” aldus Carmen die 
er ter verklaring aan toevoegde dat er op school geen 
mannelijk personeel is. 
 

 
Vol trots laat Carmen Voinea het meubilair zien 

 
Zoektocht naar hulpgoederen gaat door 
Wij blijven constant zoeken naar goede en bruikbare 
materialen voor met name scholen, ziekenhuizen en 
dorpshuizen in Sibiu en omgeving.  
Gelukkig weet een groot aantal scholen in de verre 
omgeving van Deventer ons goed te vinden als er 
inventaris overbodig wordt vanwege nieuwbouw of 
vervanging van apparatuur.  
 

Er bestaat in Roemenië nog steeds grote behoefte aan 
schoolmeubilair in de meest ruime zin. Ook meubilair voor 
de inrichting van dorpshuizen en doktersposten, 
bijvoorbeeld, is zeer welkom. 
Weet u dat er in uw omgeving materiaal of computer-
apparatuur beschikbaar komt, neem  dan contact op met 
een van de bestuursleden van de Stichting of met Henk 
Wijnbergen, tel. 0571-275237.  



Vervolg: Contactgezinnen 
 
Hoe Thea Kamperman de reis  
naar Sibiu ervaren heeft. 
 
Na 14 jaar ben ik weer naar Roemenië geweest. Op het 
vliegveld in Sibiu werden we opgehaald door Anca, 
Cosmin en Cristian Bruda en naar ons pension gebracht. 
Er is veel veranderd en opgeknapt in het centrum van de 
stad. Er rijden geen bussen maar wel veel taxi’s. In de stad 
zijn veel auto’s. Het grote plein, Piata Mare, is autovrij. Ook 
de grote winkels zoals C&A, H&M, enz. zijn er. Vrijdag ben 
ik samen met Anca naar mijn contactgezin, de fam. Fauer 
in Altina, geweest. De weg was helemaal vernieuwd, de 
dorpjes lopen nog wel achter vergeleken bij de stad. Emila 
was thuis met twee schoondochters en vijf kleinkinderen. 
Twee zoons wonen bij haar met de familie en hebben 
werk. Het gaat ze goed maar zijn nog steeds blij met de 
pakketten en vooral de medicijnen. Zaterdag  was het 
tassendag, vanaf ‘s morgens 8 uur in een school. De 
mensen zijn vriendelijk en heel blij met de levensmiddelen. 
Misschien kan er de volgende keer een andere school 
gevonden worden zonder trap. Ik heb veel waardering voor 
de vrijwilligers daar, ze werken keihard om alles goed te 
laten verlopen.  Op zondag was er in de buurt een 
folkloristisch festival wat we bezocht hebben. Cristian van 
5 jaar, een zoontje van Anca Bruda, deed ook mee met 
een folkloristisch lied. Hiermee won hij de eerste prijs. De 
omgeving en de bergen zijn prachtig De dag voor vertrek 
gingen we voor het eerst een sorbet eten, samen met 
Johan en Ali, Arend en Riekie, Lien en ik. Allemaal hadden 
we een keuze gemaakt, zo ook Johan maar toen het werd 
gebracht bleek de keuze van Johan een kinderijsje te zijn, 
we hebben wel gelachen. Het waren mooie dagen, de 
mensen komen langzaam vooruit, maar hebben nog wel 
hulp nodig. 
Thea Kamperman. 
 

 
Mei 2013 actie 
De mei actie is vlot en goed verlopen, ondanks de staking 
van de post in Sibiu in die periode. Wel zijn er op die dag 
meer tassen blijven staan, deze mensen hebben opnieuw 
een uitnodiging ontvangen, waarna het overgrote deel de 
tas(sen) hebben opgehaald. 
 
Brieven 
U kunt ook deze keer weer brieven meegeven voor uw 
Roemeens gezin, mits deze 1 oktober 2013 in ons bezit 
zijn. U kunt de brieven naar het bekende postbusadres van 
de groep Contactgezinnen sturen. 
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Vertaalservice 
 
Vanuit de Stichting kunnen we via internet diverse 
vertalingen gratis binnen enkele dagen verzorgen. 
Hiervoor kunt u contact op nemen met Johan van Diepen, 
zie onderstaand telefoonnummer. 
 
Van de penningmeester Contactgezinnen 
 
Op dit moment wordt een groot gedeelte van het aantal 
pakketten geïnd via automatische incasso. Mochten er nog 
mensen zijn die hiervan gebruik willen maken, kunnen die 
contact opnemen met Arend Schiphorst. Willen de 
mensen, die gekozen hebben voor automatische incasso, 
de bijdrage niet zelf overmaken, dit veroorzaakt veel extra 
administratief werk. Bij twijfel liever eerst even bellen.  
De automatische incasso zal deze keer in de 1ste week 
van oktober worden verwerkt, waarna het bedrag van uw 
rekening zal worden afgeschreven, Indien u zelf uw 
betaling wilt verzorgen   dan   verzoeken   wij   u   dit   te  
doen  voor 1 oktober 2013 onder vermelding van het ID.-
nummer van uw Roemeense gezin. U wordt nogmaals 
dringend verzocht bij handmatig geschreven 
bankopdrachten duidelijk het ID. nummer (doosnummer) te 
vermelden, dit voorkomt veel zoekwerk. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kom eens op bezoek op onze website: 
www.deventer-roemenie.nl 

 

 

Informatie adressen voor  de groep Contactgezinnen:
E-mail adres: contactgezinnen@deventer-roemenie.nl  
  

Bankrekening: 38.45.25.768 
 
Adres: 
Stichting Deventer - Roemenië, 
T.a.v. de groep Contactgezinnen, 
Postbus 224, 
7400 AE  Deventer. 
 

Telefoonnummers: 
Johan van Diepen (0570) 522588. 
Peter Groot  (055) 5422453. 
Gerard Meeuwsen (0543) 840156. 
Arend Schiphorst (0529) 481976. 


