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Voorzitter Johan Oldenburger: 
Terugblik op een goed jaar voor SDR 
 
“Ik kan met een tevreden gevoel terugzien op het 
2008” zo vat voorzitter Johan Oldenburger 
kernachtig samen als hij terugblikt op de 
gebeurtenissen in het afgelopen jaar. 
 
“Ik kwam in 2007 als nieuwe voorzitter van de Stichting 
die op dat moment volop bezig was nieuwe wegen in te 
slaan na de door de commissie-Assink ingegeven 
reorganisatie. Daar kwam nog eens bij dat kort na mijn 
aantreden onze transportbus door brand verloren ging. 
Gelukkig zijn we niet bij de pakken neer gaan zitten en 
hebben we met z’n allen de draad weer opgepakt.” 
 
In 2008 zijn we verder gegaan op de ingeslagen weg. 
We waren er inmiddels aan gewend dat we onze 
hulpgoederen op een andere manier naar Sibiu en 
omgeving moesten vervoeren. Dat is vorig jaar prima 
gelukt: Tweemaal hebben we gebruik kunnen maken 
van een deels gesponsorde Nederlandse vrachtwagen.  
 
Het eerste transport werd uitgevoerd door Verkeers-
school De Weerd uit Apeldoorn en Zwolle. Later in het 
jaar stelde Cosmo Trucks in Lochem rollend materieel 
en brandstof beschikbaar.  
 
Twee andere transporten werden uitgevoerd door een 
Roemeense vrachtwagen van een bedrijf in Saliste. De 
heer Viorel Bujac van onze zusterorganisatie Fundatia 
Sibiu-Deventer bemiddelde bij het vinden van een bedrijf 
dat tegen een redelijke prijs een retourlading vanuit 
Nederland naar Roemenië vervoerde. Met de betrokken 
chauffeurs hebben we afgesproken dat ze de lading op 
de juiste plek afleveren. We hebben kunnen constateren 
dat beide keren alles zonder mankeren op de juiste 
locatie terecht is gekomen. 
 
In 2008 hebben we heel veel hulpgoederen ontvangen. 
Naast een grote hoeveelheid nieuwe en gebruikte 
kleding ook grote partijen schoolmeubilair, rollators en 
rolstoelen. Daarnaast mochten we in het oude gebouw 
van het Deventer Ziekenhuis heel veel spullen ophalen. 
    Zie verder op pag. 2 

 

Contactgezinnen: 
16 Mei weer pakkettenactie in Sibiu. 
 
Ook in 2009 ontvangen de “contactgezinnen” in 
Roemenië weer pakketten, aangeboden door de 
gezinnen in Nederland. 16 Mei staat de eerst-
volgende actie gepland. Hieronder volgt een oproep 
aan de Nederlandse gezinnen  om tijdig hun bijdrage 
over te boeken. 
 
Pakkettenactie mei 2009. 
Op zaterdag 16 mei 2009 worden er weer 
boodschappentassen uitgereikt in Sibiu. De kosten van 
één pakket zijn wederom € 27,- 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 € 27,- over. Om onze administratie 
overzichtelijk te houden verzoeken wij u twee dingen: 
 

Vermeld bij uw overschrijving duidelijk de naam 
van het gezin en het I.D. nummer. 
 
Mocht u meer dan één gezin ondersteunen, wilt 
u dan voor elk gezin apart een overschrijving 
maken. 
  

Het bedrag dient uiterlijk 15 april 2009 bij ons binnen te 
zijn. Mochten wij uw betaling te laat ontvangen dan 
storten wij het bedrag terug op uw rekening.  
 

Uw gezin ontvangt dan geen pakket! 
 
Lees verder op pagina 4 
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Vervolg: Johan Oldenburger blikt terug 
Uit Rotterdam kregen we van multinational Unilever een 
grote partij kantoormeubilair. Dat bleek uitermate 
geschikt voor Roemeense scholen. 
 
Op zeker moment, kort voor het november-transport, 
puilde ons magazijn letterlijk uit vanwege de grote 
hoeveelheid binnengekomen goederen. Vier transporten 
waarbij totaal circa 360 kuub is vervoerd, hebben ons 
weer de nodige ruimte gegeven.  
 

 
Lossen in Casolt. Hier poseren (vlnr) Gerard van den Helder, 
de burgemeester van Rosia (die ook de handen uit de mouwen 

stak) en Dick Zweers; december 2008 
 
Uit de reacties is gebleken dat ons materiaal in Sibiu en 
omgeving met vreugde is ontvangen. In het dorp Casolt 
hebben we zowel de school, de medische post en het 
dorpshuis voor een belangrijk deel “nieuw” kunnen 
inrichten.  
 
Bij de school in Casolt is ook een grote partij 
schooltassen met o.m. een broodtrommeltje afgeleverd. 
Unilever in Rotterdam stelde die in 2008 beschikbaar. 
Het uitdelen leidde tot grote vreugde bij de leerlingen. 

 
Ook verschillende andere scholen werden voorzien van 
meubilair, zoals de school in de wijk Tiglari in Sibiu waar 
veel arme gezinnen wonen. Daarnaast brachten we ook 
bij de technische school, school 8, school 25 en scholen 
in dorpjes buiten Sibiu het nodige materiaal. Dat geldt 
ook voor een kinderziekenhuis in Sibiu en het tehuis 
voor gehandicapten in Cisnadie. 
 
Daarnaast hebben de Romeense “contactgezinnen” ook 
in 2008 weer tweemaal een pakket van hun 
Nederlandse familie ontvangen. Tel daarbij het grote 
enthousiasme waarmee de vrijwilligers van onze 
stichting zich hebben ingespannen om het materiaal 
naar het magazijn te transporteren, te sorteren en voor 
transport gereed te maken  en vervolgens de trucks te 
laden, dan is dat al met al reden om met een goed 
gevoel terug te kijken op 2008. 

Casa Luminii – laat het licht schijnen! 
Vervoer voor gehandicapte kinderen gezocht 
 
In de binnenstad van Sibiu bevindt zich “Casa 
Luminii”. In dit “huis van licht” is een dagverblijf 
voor meervoudig gehandicapte kinderen gevestigd. 
Casa Luminii is opgericht door de Nederlandse 
stichting Sion International die in Rijssen is 
gevestigd. 
 
Een belangrijk deel van de exploitatie van het dagverblijf 
wordt gefinancierd door Sion International. Slechts een 
beperkt deel van de salarissen van de leerkrachten 
wordt door de Roemeense overheid vergoed. 
 

 
Kinderen en begeleidsters van Casa Luminii 
 
Voor het vervoer van de kinderen van huis naar Casa 
Luminii en terug, wordt gebruik gemaakt van een klein 
personenbusje dat een jaar of vijf geleden door Sion 
International is gefinancierd.  
 
Het betrokken busje vertoont allerhande gebreken en is 
hoognodig aan vervanging toe. Daarom zoekt Casa 
Luminii een ander transportmiddel. Onze stichting heeft 
besloten Sion International en Casa Luminii de helpende 
hand te beiden en bij te dragen in de kosten van een 
andere minibus.  
 
Bij een Deventer garagebedrijf is een Volkswagen busje 
beschikbaar dat voorzien is van een hydraulische lift 
zodat rolstoelen gemakkelijk naar binnen kunnen. In 
Deventer en omgeving is het daarvoor ook steeds 
gebruikt.  
 
U kunt bijdragen. 
Om de financiering van het busje rond te krijgen, 
proberen we de nodige financiële bronnen aan te boren. 
Daarbij doen we ook een beroep op de vrijwilligers en 
contactgezinnen.  
 
Met een kleine bijdrage van bijvoorbeeld € 5 of € 10 
komen we een heel eind. 
 
Wilt u het licht laten stralen voor de kinderen van Casa 
Luminii, dan kunt u een bijdrage overboeken naar  
bank-rekening 37.77.86.578  
ten name van Stichting Deventer-Roemenië  
onder vermelding Casa Luminii. 
 
Zie ook de site van Casa Luminii:  
http://www.sion-international.nl 
 



Dorpshuis Casolt 
Meubilair uit restaurant Deventer Ziekenhuis 
 
Erg blij zijn ze, de inwoners van het kleine dorpje 
Casolt, even ten oosten van Sibiu. In hun “casa 
cultura”, het dorpshuis, kunnen ze sinds kort 
comfortabel zitten op stoelen uit het voormalige 
personeelsrestaurant van het Deventer Ziekenhuis. 
Bijbehorende tafels maken het meubilair helemaal 
compleet. 
 
“Het is alsof ze in een echt restaurant zitten” zo meldt 
ons Carmen Voinea die ons ook enkele foto’s stuurde. 
Die zijn gemaakt tijdens een bijeenkomst na afloop van 
een begrafenis in Casolt.  
Het Deventer meubilair vervangt de minstens een halve 
eeuw oude inventaris bestaande uit tafels en lange 
banken.  
 

 
 
In 2008 werden we vanuit de school meegenomen naar 
het dorpshuis, schuin ertegenover. Daar konden we zien 
dat vervanging van het meubilair echt geen overbodige 
luxe is. Daarbij hadden we meteen de tafels en stoelen 
uit het ziekenhuis in gedachte. De foto’s daarvan, 
spraken de mensen in Casolt erg aan.  
 

Nog meer verbeteringen in het dorpshuis 
 
Na vervanging van de tafels en banken zijn we met de 
mensen in Casolt in overleg om vast te stellen waaraan 
men nog meer behoefte heeft. Voor een belangrijk deel 
kunnen we daarin voorzien uit het in ons magazijn 
aanwezige materiaal, onder meer met serviesgoed en 
bestek. Verbetering van de sanitaire voorzieningen staat 
ook hoog op de prioriteitenlijst. Nu nog moeten de 
bezoekers van het dorpshuis gebruik maken van het 
bekende “huisje” achterop het binnenplaatsje. We 
onderzoeken hoe binnen in het gebouw toiletten kunnen 
worden aangelegd.  
 
Onze hulp, zowel aan de school als aan het dorpshuis, 
heeft er inmiddels toe geleid dat ook de gemeente Rosia 
waarvan Casolt deel uitmaakt, over de brug wil komen 
en wil participeren in verbetering van de voorzieningen. 
 

Transportplannen voor 2009 
 
In 2009 hopen we weer een grote hoeveelheid 
hulpgoederen te kunnen afleveren bij scholen en 
instellingen in Roemenië. In het magazijn staat nog een 
flinke voorraad te wachten op transport naar Sibiu en 
omgeving. 
 

Het ziet er naar uit dat we in het grootste deel van onze 
transportbehoefte kunnen voorzien met deels door 
Nederlandse bedrijven gesponsorde vrachtwagens. 
 

 
Een vrachtwagencombinatie van Verkeersschool De Weerd 

Verkeersschool De Weerd met vestigingen in Apeldoorn, 
Zwolle en Epe heeft aangeboden in april met twee 
combinaties zoals hierboven afgebeeld naar Roemenië 
te rijden.  
 
Verder heeft Cosmo Trucks Oost B.V., gevestigd in 
Lochem, aangeboden later in het jaar eveneens twee 
trucks beschikbaar te willen stellen waarmee we 
hulpgoederen kunnen vervoeren. 
 
Onnodig te vermelden dat we zeer verheugd zijn met 
deze genereuze aanbiedingen. Daardoor kunnen we 
voor relatief weinig geld onze transporten realiseren. 
 

Contacten met “Heino helpt Sabile” 
 
Van het Deventer Ziekenhuis hebben we nagenoeg alle 
ziekenhuiskleding gekregen die bij de overhuizing naar 
de nieuwe locatie overbodig is geworden. In de 
nieuwbouw hebben alle medewerkers nieuwe jasjes en 
broeken gekregen. 
De oude kledij is inmiddels opgeslagen in ons magazijn. 
Hier wordt het gecontroleerd en gesorteerd. Intussen is 
er een inventarisatie gemaakt bij ziekenhuizen en 
instellingen in Sibiu. Er is grote belangstelling voor de in 
Nederland afgedankte kleding.  
 
Een klein deel van de partij hebben wij beschikbaar 
gesteld aan de in Heino gevestigde stichting Heino helpt 
Sabile. In het ziekenhuis in dit kleine stadje in Letland is 
er eveneens belangstelling voor. 
 

Geslaagde pompoenenoogst 
 
De heer Jan Brinkman uit Twello heeft een goed 
pompoenen-seizoen achter de rug. De oogst was 
overvloedig en er was weer grote belangstelling zodat 
SDR weer een mooi bedrag in ontvangst mocht nemen. 
 
Uitbreiding school in Casolt 
 
Het gaat goed met de school in het dorpje Casolt. Alex 
Dumbrava die er de scepter zwaait, bericht ons dat er 
wordt gewerkt aan het inrichten van twee extra lokalen. 
Dat gebeurt in de bovenverdieping van het gebouw waar 
nog voldoende ruimte beschikbaar is. 
 
Kort na de jaarwisseling is men met de bouw begonnen. 
Een deel van de kosten wordt gefinancierd uit de 
opbrengsten die de heer en mevrouw Buwalda hebben 
gerealiseerd met hun kramen op verschillende 
rommelmarkten.  
 
Voor de inrichting van de school kan Casolt rekenen op 
meubilair dat van Nederlandse scholen afkomstig is. In 



2008 hebben we in de school met de burgemeester van 
Rosia gesproken. Hij vertelde ons dat onze hulp zeer 
gewaardeerd wordt. Voor het gemeente-bestuur van 
Rosia aanleiding om bij te springen. 
 

Vanaf 1 maart 
Kleding weer welkom 
 
Op 1 maart gaat het “kledingseizoen” bij SDR weer van 
start. Op dinsdag en donderdag wordt er in het magazijn 
aan de Sint Olafstraat weer gewerkt. 
U kunt uw nieuwe of gebruikte kleding (onbeschadigd en 
gewassen) aanleveren. Dinsdag van 10.00 tot 14.00 uur 
en op donderdag van 11.00 tot 15.00 uur. 
 

Vervolg: Contactgezinnen 
Beste mensen, 
Je leest er niet veel over in de kranten, maar ook voor 
Roemenië gaat de kredietcrisis niet ongemerkt voorbij. 
Stijgende werkeloosheid en stijgende prijzen maken het 
leven er in Roemenië niet gemakkelijker op. Wij hebben 
dat ook gemerkt. Tijdens ons laatste bezoek aan Sibiu 
konden we met eigen ogen zien, dat we tien tot twintig 
procent minder konden kopen voor onze tassenactie 
dan in het verleden. Gelukkig hadden en hebben we een 
kleine buffer, zodat onze vrienden in Sibiu er niets van 
hebben gemerkt, maar het wordt wel zorgelijk. Ook voor 
onze nieuwe actie kunnen we met het geld dat u stort 
minder kopen dan pakweg een tot twee jaar geleden. 
Voor de komende actie kunnen we dit nog compenseren 
uit onze buffer, maar ik wil u al wel graag aankondigen 
dat we in november de prijs van een boodschappentas 
moeten verhogen. We hebben geen keus, en we hopen 
dat u begrip op kunt brengen voor deze verhoging, de 
eerste sinds we op deze manier de ondersteuning (met 
boodschappen) hebben gedaan. U moet hierbij denken 
aan een verhoging van 2,50 tot 4 euro. Ik roep u graag 
op om deze keer weer mee te doen. Onze Roemeense 
gezinnen hebben uw steun nu harder nodig dan ooit 
tevoren. De prijs blijft nu nog gelijk, maar mocht u bereid 
zijn om wat extra te geven, is dat meer dan welkom. Ook 
roep ik u weer op, net als eerdere keren, om in uw 
omgeving na te gaan of er mensen zijn die ook mee 
willen doen. Onze wachtlijst groeit, en het totaal aantal 
mensen in Deventer en omgeving dat meedoet aan de 
actie neemt langzaam af. Dit is heel zorgelijk. Gaat u 
alstublieft in uw kennissenkring na of er mensen willen 
meedoen. Ik bedank u alvast bij voorbaat voor uw 
betrokkenheid bij de Roemeense zaak. 
 
Peter Groot. 
Van de penningmeester Contactgezinnen. 
 
Op dit moment wordt ongeveer 50% van het 
aantalpakketten geïnd via automatische incasso. 
Mochten er nog mensen zijn die hiervan gebruik willen 
maken, en niet meer in het bezit zijn van het kaartje dat 
we een vorige keer bij de nieuwsbrief hadden 
bijgesloten, dan kunnen die contact opnemen met Arend 
Schiphorst, tel. O529-481976. 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 tweede 
week van april 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 15 april 2009 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. 
 
Tassenactie november 2009. 
De actie is op zich goed verlopen. Er zijn echter wel 
weer enkele tassen niet afgehaald ondanks een tweede 
uitnodiging om telefonisch contact op te nemen met 
Anca Bruda, onze Roemeense contact- persoon. De 
Nederlandse gezinnen zijn hiervan op de hoogte 
gesteld. Het vreemde is dat het andere gezinnen zijn als 
welke in mei de tassen niet afgehaald hebben. De 
gezinnen, die in mei niet kwamen, hebben in november 
normaal hun pakket afgehaald. Voor ons is het moeilijk 
om bij dit probleem de vingers er achter te krijgen. De 
actie, die van onze kant genomen is, is het verzamelen 
van telefoonnummers, waaronder men eventueel 
bereikbaar is. Van twee Roemeense gezinnen kregen 
we de mededeling dat men de hulp altijd erg op prijs 
heeft gesteld maar dat men het ondertussen financieel 
beter heeft gekregen en men de tassen beschikbaar 
wilde stellen voor Roemeense gezinnen die het meer 
nodig hebben. Ook hierover is overleg geweest met de 
betrokken Nederlandse gezinnen, deze hebben een 
nieuw Roemeens gezin voor hun rekening genomen. 
 

Pakjes versturen naar Roemenië. 
Nederlandse gezinnen die hun Roemeense gezin een 
pakje willen sturen en niet weten hoe dit te organiseren 
kunnen contact op nemen Arend Schiphorst of Johan 
van Diepen.  
 
Brieven 
U kunt ook deze keer weer brieven meegeven voor uw 
Roemeens gezin. We zouden deze graag voor  
1 mei 2009 in ons bezit hebben. U kunt de brieven naar 
het bekende postbusadres van de groep 
Contactgezinnen sturen. 
 

Bezoek Roemeens contactgezin. 
Zoals u weet, wordt er de laatste jaren door de geringe 
belangstelling geen busreis naar Roemenië meer 
georganiseerd. Hiervoor  in de plaats is de mogelijkheid 
om met de mensen, die de actie begeleiden, mee te 
reizen naar Sibiu. Deze keer is de vliegreis vanaf het 
vliegveld Keulen rechtstreeks naar Sibiu. Mocht u 
hiervoor belangstelling hebben neem dan contact op 
met Arend Schiphorst, hij kan u alle inlichtingen geven 
over de totale kosten hiervoor. 
 
Informatie adressen van de groep 
Contactgezinnen:  
E-mail adres: contactgezinnen@hotmail.com 
 
Adres:       
Stichting Deventer – Roemenië, 
T.a.v. De groep Contactgezinnen,  
Postbus 224, 
7400 AE Deventer.    
 
Telefoonnummers: 
Johan van Diepen  (0570) 52 25 88.  
Peter Groot   (055) 542 24 53.  
Gerard Meeuwsen (0571) 26 13 13. 
Arend Schiphorst (0529) 48 19 76.  

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


