
 

NIEUWSBRIEF 
Contactblad van de Stichting Deventer - Roemenië 

September 2014. 

 

Johan Oldenburger, voorzitter van de 
Stichting Deventer-Roemenië 
 

Een dubbel gevoel. 
 
Dat is wat ik al een tijdje heb: een dubbel gevoel. 
Enerzijds zie ik terug op een heel goed 
bestuursbezoek in mei van dit jaar. Samen met Geert 
Hannink en Klaas van Dijk heb ik weer met eigen ogen 
kunnen zien hoe goed de hulp die we vanuit Deventer 
geven is terecht gekomen en hoe blij men daar in 
Roemenië steeds weer mee is. Ik zag en hoorde weer 
via bestaande contacten en ook in gesprekken met 
nieuw contacten hoe graag men goederen uit 
Nederland wil blijven ontvangen en ik zag weer hoe 
noodzakelijk het vaak is. 
 
Anderzijds zie ik dat het om een aantal redenen 
moeilijk wordt om die hulp te blijven geven en dat 
hebben we in Roemenië ook aangegeven. 
Nee, het ontbreekt ons niet aan goede wil of aan inzet 
van onze vrijwilligers. Het ontbreekt ons ook niet aan 
goederen die aangeboden worden.  
Het gaat ons ontbreken aan ruimte en aan geld. 
Alle pogingen tot nu toe hebben geen oplossing 
aangedragen voor een vervangende ruimte. 
 
Hoewel ik, nu ik dit schrijf, nog met een enkel contact 
bezig ben, moet ik constateren dat we ernstig rekening 
moeten houden met het feit dat we aan het eind van 
het jaar geen grote opslagruimte meer hebben. 
Daar komt bij dat de financiën snel terug lopen. Vorig 
jaar hebben we daarover al eens een notitie 
geschreven. Het is vrijwel ondoenlijk nieuwe 
geldmiddelen aan te boren. 
Het bestuur heeft daarom besloten op korte termijn 
een notitie te schrijven om, vanuit een realistische 
houding, te bezien wat ons te doen staat. 
Binnenkort hopen we met de vrijwilligers het 
bovenstaande meer in detail te bespreken.   

 Contactgezinnen: 
Pakkettenactie november 2014 
Op zaterdag 22 november 2014 worden er weer 
boodschappentassen uitgereikt in Sibiu. De kosten van één 
pakket zijn wederom € 30,- u kunt dit bedrag overmaken op 
bankrekening nummer:  
NL56RABO0384525768 
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 2014 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.  

 
(lees verder op pagina 4.) 
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Tweede helft november:  
transport met twee vrachtwagencombinaties 
 
In de tweede helft van november zullen er twee 
vrachtwagencombinaties vanuit Deventer naar Roemenië 
vertrekken om daar op een aantal locaties weer een grote 
hoeveelheid hulpgoederen af te leveren. 
De bestemmingen zijn zowel in de stad Sibiu waar het 
psychiatrisch ziekenhuis op hulpgoederen uit Nederland wacht en 
enkele kleuterscholen die we  van vervangend meubilair en andere 
zaken zullen voorzien.  
Een andere bestemming is de school in Porumbacu, even ten 
zuidoosten van Sibiu. Met deze school hebben we tijdens het 
werkbezoek in mei kennis gemaakt. Onder de gemeente 
Porumbacu vallen ook de dorpjes Sӑrata, Colun en Scorelu die 
allemaal een eigen school hebben.  
 
Het transport zal worden verzorgd met een vrachtwagencombinatie 
van Verkeersschool De Weerd (Apeldoorn-Zwolle) en een truck 
met oplegger van DSK in Apeldoorn. 
 
In mei hebben de heren van Verkeersschool De Weerd ook een 
transport naar Sibiu en omgeving verzorgd. Daarbij hadden ze 
gezelschap van hun collega’s van Rijschool Blok-Huls uit Zwolle. 
Heren: hartelijk dank voor jullie inzet! 
 
Nieuwe contacten tijdens bestuursbezoek 
 
In juni heeft het bestuur van de stichting een bezoek gebracht aan 
Roemenië: u heeft daarover al kunnen lezen in het inleidende 
artikel van de hand van voorzitter Johan Oldenburger. 
Tijdens het verblijf in Roemenië werd een groot aantal bestaande 
projecten van de stichting bezocht: scholen en instellingen waar 
we de afgelopen jaren regelmatig hulpgoederen hebben 
afgeleverd, zoals in Roşia en de dorpen die er deel van uitmaken: 
Nou, Caşolţ, Cornatel, Daia (Thalheim) en Nucet. 
 
 

 
Centrum van Caşolţ 

 
In Sibiu bezochten we de kappersopleiding van het Colegiul Tehnic 
Textil Sibiu, waar we destijds de apparatuur van het ROC hebben 
geleverd. Alles is mooi ingericht en goed in gebruik en de lerares, 
Carmen Simedru, is heel blij met de mogelijkheden die ze nu heeft. 
Bijna “om de hoek” is het Colegiul Agricol Danil Popovici. De 
directeur, Viorel Mugaras Popescu liet ons zien dat de ontvangen 
meubels allemaal in gebruik zijn. Ook het opleidingsinstituut Casa 
Corpului Didactic Sibiu, waar Carmen Voinea de directeur is, stond 
op het programma. Daar konden we zien dat meubilair en 
computers goed terecht zijn gekomen. 
 
 
 

 

 
Meubilair en computers uit Nederland voor Casa Corpului Didactic 

 
We maakten ook kennis met het Elijah-project in Hosman. Hier is door de 
Oostenrijkse stichting een muziekschool gerealiseerd. Met het transport 
van mei 2014 heeft onze stichting meubilair voor de directiekamer van 
Cristina Popa afgeleverd. 
 

 
Directiekantoor van de muziekschool in Hosman 

 
Nabij Hosman bezochten we het zigeunerdorpje Tichindael waar de 
Stichting Elijah een bakkerij exploiteert . Ook is er een dorpshuis 
gebouwd waar kinderen worden opgevangen en waar maaltijden worden 
verstrekt. 
 

 
Zigeunerwoning in Tichindael 

 
 



We brachten een bezoek aan het psychiatrisch ziekenhuis van 
Sibiu: Spital 3, Spitalul de Psihiatrie "Dr. GH. Preda". In het 
verleden heeft onze stichting daar hulpgoederen afgeleverd. Bij 
ons bezoek bleek dat er nog grote behoefte is aan 
uiteenlopende zaken, zoals beddengoed en dekens maar ook 
afvalbakken.  
 

Verder bezochten we onder meer een aantal kleuterscholen in 
Sibiu, het bejaardencentrum in Marpod, de school in Şura 
Mare, even ten noorden van Sibiu en jongerencentra in Sibiu, 
R�şinari, P�ltiniş en Cisnadioara. Overal waar we kwamen 
waren er wensenlijstjes waarmee we in Nederland aan de slag 
kunnen. 
 

 
kleuterschool 

 

Afscheid Hennie van de Kerkhof 
 
Dinsdag 9 september hebben we afscheid genomen van 
Hennie van de Kerkhof als vrijwilligster van de stichting. Hennie 
is een vrijwilligster van “het eerste uur”. Al kort na de oprichting 
van SDR is ze bij het werk van de stichting betrokken geraakt. 
Jarenlang was ze te vonden in het kledingmagazijn om kleren 
te sorteren en in te pakken.  
Voor het verpakken van de kleding werden lange tijd 
bananendozen gebruikt die Hennie bij verschillende 
supermarkten werden ingezameld.  
Na zo’n 25 jaar vond Hennie het welletjes en besloot ze te 
stoppen. Met een gezellige bijeenkomst, koffie “met iets erbij”, 
dankwoorden, bloemen en een cadeaubon werd 9 september 
afscheid genomen. 
 

 
Uiterst rechts achter: Hennie van de Kerkhof in de 

kleuterklas van Caşolţ in november 2003 

 Nog steeds veel aanbiedingen 
 
Ook in 2014 hebben we weer een grote hoeveelheid materialen in 
ontvangst mogen nemen bij verschillende scholen en instellingen in 
Deventer en een wijde omtrek. 
 
Met onze aanhangwagen zijn we er talloze keren op uit geweest om 
alles naar Deventer te vervoeren. Daar is alles geregistreerd en waar 
nodig gerepareerd.  
 
Onnodig te zeggen dat wij de betrokken scholen, bedrijven en 
instellingen bijzonder dankbaar zijn voor hetgeen beschikbaar is 
gesteld ten behoeve van onze projecten in Roemenië. 
 
Het magazijn aan de Smyrnastraat puilt weer nagenoeg uit van de 
grote hoeveelheid opgeslagen goederen. Het zal nog een hele toer 
worden om alles in de twee vrachtwagens te verstouwen die in 
november zullen vertrekken. Als die op weg zijn, moet het magazijn 
min of meer leeg zijn omdat we na het einde van het jaar niet meer 
over de ruimte kunnen beschikken.  
 
Mocht niet alles mee kunnen, dan zullen we misschien nog een 
Roemeense vrachtwagen moeten inhuren om het resterende 
materiaal te kunnen vervoeren. Vooralsnog gaan we daar niet van uit. 
 
Veel veranderd. 
 

 
In de loop der jaren is er in Roemenië veel ten goede 
veranderd. Duidelijk is dat te zien op het Piaţa Mare in Sibiu. 
Boven een beeld uit 2003, hieronder een plaatje uit 2014. 
 

 
Dank zij Europese subsidies kon de binnenstad van Sibiu 
grondig gerenoveerd worden. Het resultaat is duidelijk.  



Vervolg: Contactgezinnen 
 

De	tassen	staan	gereed	om	uitgereikt	te	worden	
 
Van de penningmeester Contactgezinnen 
Voor de betaling van bijdrage voor het boodschappen 
pakket van uw gezin in Roemenië moet u het gewijzigde 
rekeningnummer: NL56RABO0384525768 gebruiken.  
De automatische incasso zal deze keer in de laatste 
week van september 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 2014 onder vermelding van 
het ID.-nummer van uw Roemeense gezin. De in het 
verleden afgegeven machtigingen blijven geldig bij 
invoering van de nieuwe S€PA machtigingen. 
 
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, 

Brieven 
U kunt ook deze keer weer brieven meegeven voor uw 
Roemeens gezin, mits deze 1 oktober 2014 in ons bezit 
zijn. U kunt de brieven naar het bekende postbusadres 
van de groep Contactgezinnen sturen. 
 
Mei actie 
De actie in mei is vlot en goed verlopen.  
De contactgezinnen die niet kwamen hebben voor de 
tweede maal een uitnodiging gehad. Ook zaten er een 
paar tussen die twee maal niet geweest zijn. Hierover is 
contact opgenomen met het Nederlandse contactgezin. 
Deze contactgezinnen hebben een nieuw gezin gekregen 
of zijn gestopt. 
 
Bij de levering van de producten zijn er wel problemen 
geweest. Vlak voor de aflevering belde de leverancier 
naar Anca Bruda (de dame die de zaken voor ons in 
Roemenië regelt ) dat hij problemen met het transport van 
Boekarest naar Sibiu had en daardoor graag op een 
andere dag wou afleveren en wel op maandag.  
Anca heeft hierop geantwoord dat we ons in eerste 
instantie aan het contract wilden houden maar als we bij 
de school waar de uitdeling plaats vindt iets konden 
regelen we wel mee zouden werken.

Na overleg met de directeur van de school en de 
directeur CCD Sibiu (die de onderwijszaken in de regio 
Sibiu regelt) is toen besloten om het rooster te wijzigen 
zodat een klaslokaal voor ons vrij zou komen voor die 
week. 
  
Hierna zijn de producten door de stichting gecontroleerd 
en zijn daar 5 dagen eerder in de school onder 
verantwoording van de leverancier in de school 
opgeslagen.  
 
Omdat in Roemenië buiten het onderwijzend personeel 
geen andere mensen buiten dagdienst in het gebouw 
aanwezig mogen zijn, heeft de leverancier buiten 
dagdienst uren bewaking op het schoolplein verzorgd om 
inbraak en diefstal te voorkomen. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

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: NL56RABO0384525768 
 
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. 


