
 

NIEUWSBRIEF 
Contactblad van de Stichting Deventer - Roemenië 

Februari 2014. 

 

Van de voorzitter 
 

Terugblikken en vooruit kijken 
In het afgelopen jaar 2013 is er door de vrijwilligers 
weer veel werk verzet. Veel goederen konden 
worden verzameld en veel daarvan heeft een goede 
bestemming gekregen in Roemenië.  
 

Uit reacties die we kregen bleek steeds weer dat men 
blij was met de hulp die we konden bieden. De 
steeds weer terugkerende vraag naar goederen geeft 
ook aan hoe de hulp wordt gewaardeerd. Er liggen al 
weer de nodige verzoeken en waar mogelijk willen 
we daaraan voldoen.  
 

Op onze nieuwjaarsbijeenkomst op 5 februari in de 
Cantharel in Apeldoorn hoop ik over één en ander 
nog wat meer te vertellen. Een goede gelegenheid 
om terug te kijken, maar vooral ook om vooruit kijken 
om te zien wat ons in 2014 te doen staat. 
 

Bezoek aan een school tijdens de bestuursreis 2012  
 
Het bestuur heeft in 2013 geen bestuursreis naar 
Roemenië gemaakt, maar zal dat in 2014 wel doen. 
Het is de bedoeling dat we half mei een bezoek gaan 
brengen om de stand van zaken van lopende 
projecten te bekijken, bestaande contacten te 
verstevigen en zo mogelijk nieuwe contacten  aan te 
gaan. 
 

Contactgezinnen: 
Pakkettenactie mei 2014 
Op zaterdag 17 mei 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 april 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.) 

Colofon: 
NIEUWSBRIEF  
is het contactblad van de Stichting Deventer - Roemenië 
 

Redactie en productie: 
Secretariaat Stichting Deventer-Roemenië 
Adres: Stichting Deventer-Roemenië,  
Postbus 224, 7400 AE DEVENTER 
Bankrekening: NL57RABO0377786578 
Homepage: www.deventer-roemenie.nl 

 
Pag. 1 



Pag. 2 
Flip Buwalda overleden 
 

Vrij onverwacht is op 6 oktober 2013 Tjeerd Jozef 
Buwalda overleden. Tjeerd -of Flip zoals hij doorgaans 
genoemd werd- was een van de oud-gedienden bij de 
groep vrijwilligers van Stichting Deventer-Roemenië. 
Jarenlang was hij, samen met zijn vrouw Hermien 
(meestal Pietje genoemd), te vinden in het magazijn van 
de stichting. Daarnaast trok hij er, ook weer samen met 
Pietje, op uit om een kraam op een van de vele 
rommelmarkten te bemensen en daarmee geld in te 
zamelen voor Roemenië. 
 

Wij zullen hem node missen en hij zal in onze gedachten 
blijven als een prettige collega-vrijwilliger. Zijn vrouw en 
de kinderen Joyce en Rick wensen wij veel sterkte om dit 
grote verlies te dragen. 
 
In november twee vrachtwagens naar Roemenië 
 

In het weekend van 9 en 10 november 2013 zijn vanuit 
Deventer weer twee vrachtwagens volgeladen met 
hulpgoederen richting Sibiu vertrokken. In totaal ging het 
om circa 180 kubieke meter! 
 

De beide vrachtwagens maakten een goeddeels 
gesponsorde rit. Van de ene combinatie werd de trekker 
beschikbaar gesteld door MAN Apeldoorn. De oplegger 
was van Transportbedrijf Thomassen in Loenen. De 
heren Alex en Johan de Weerd van Verkeersschool De 
Weerd in Apeldoorn, Epe en Zwolle stuurden de 
combinatie vakkundig naar Roemenië en terug. De 
andere vrachtwagen was in zijn geheel beschikbaar 
gesteld door KOP EXPO in Apeldoorn. Dit bedrijf leverde 
ook de beide chauffeurs, Marinus Bos en Ed Kamp. 
 

KOP is expert in het ontwerpen en realiseren van 
beursstands, shop in shops, interieurs en displays. 
Kenmerkend is een grondige inventarisatie en 
voorbereiding, een creatief maar functioneel ontwerp, een 
geruisloze uitvoering en een goede follow-up. 
 

Lossen in Roemenië 
 

Het laden van de beide vrachtwagens had op 5 en 6 
november plaats. Deels in Apeldoorn waar materiaal 
afkomstig van ROC Aventus in een van de wagens werd 
geladen. In Deventer werd het aangevuld totdat ook de 
laatste kuub gevuld was. De andere vrachtwagen kreeg 
de lading in zijn geheel bij het magazijn van Stichting 
Deventer-Roemenië aan de Smyrnastraat in Deventer. 
 
De lading bestond voor een groot deel uit meubilair en 
computers voor scholen in onder meer Rasinari, Sibiu, 

 
Sura Mare, Rosia en Loamnes. Verder gingen er 
materialen mee voor een inloophuis voor ouderen in de 
stad Sibiu. De ruimte daarvoor is door de gemeente Sibiu 
beschikbaar gesteld en Stichting Deventer-Roemenië 
zorgt voor een groot deel voor de inrichting. 
 

De beide vrachtwagens tijdens het laatste transport 
 

De rit naar centraal-Roemenië, een afstand van bijna 
2.000 kilometer, nam ruim twee dagen in beslag. Voor het 
op de plek brengen van de lading zijn drie dagen 
uitgetrokken. Daarna ging het weer richting Apeldoorn 
waar de vier chauffeurs in het weekend van 16 november 
veilig zijn teruggekeerd. 
 

Onnodig te zeggen dat Stichting Deventer-Roemenië 
bijzonder ingenomen is met het beschikbaar stellen van de 
beide vrachtwagencombinaties. Op die manier kan op de 
transportkosten aanzienlijk bespaard worden. 
 
Afval levert geld op 
 

Stichting Deventer-Roemenië krijgt met enige regelmaat 
partijen hulpgoederen aangeleverd. Meestal is het een 
kwestie van “alles of niets”. Dan kan het gebeuren dat er 
ook wel eens zaken naar het magazijn van de stichting 
komen die niet geschikt zijn om naar Roemenië te 
transporteren. Omdat het defect is of omdat er simpelweg 
geen belangstelling voor bestaat. 
 

Als het grotendeels uit metaal bestaat, dan vindt het 
overtollige materiaal een weg naar de oud-ijzerhandel en 
levert het geld op. Gedurende een jaar loopt dat nog 
behoorlijk op. De opbrengst is zo groot dat er met gemak 
een transport mee betaald kan worden. Zo is afval toch 
waardevol! 
 

Voor ander afval wordt uitgekeken naar alternatieven om 
er liefst zonder kosten van af te komen. Meestal is er wel 
een van de vrijwilligers die nog ruimte heeft op zijn pasje 
om kosteloos grof afval te kunnen storten. En soms neemt 
een bedrijf de kosten voor zijn rekening, zoals recentelijk 
de Firma Herms in Epe: scheelde weer vijfenzeventig 
euro! Dank u! 
 
2013: redelijk financieel resultaat 
 

Het jaar 2013 was in financieel opzicht voor de stichting 
niet al te slecht. De exploitatierekening wijst een  negatief 
resultaat van ca. € 3.000,- aan. Dat is aanzienlijk minder 
dan in eerste instantie begroot was. 
Enerzijds konden de kosten behoorlijk in de hand 
gehouden worden doordat de transporten met in totaal zes 
vrachtwagens voor een belangrijk deel gesponsord 
werden. Slechts een keer moest gebruik gemaakt worden 
van een Roemeense vrachtwagen. 
Anderzijds vielen de inkomsten erg mee. Voor de laatste 
keer profiteerde de stichting nog van de opbrengst van de  
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door de heer Brinkman in 2012 gekweekte pompoenen. 
Enkele scholen doneerden een bedrag als tegemoet- 
koming in de transportkosten en ook de verkoop van oude 
metalen en andere materialen leverde een leuk bedrag op. 
Ook vanuit Roemenië werd bijgedragen in de 
transportkosten. Voor 2014 houdt het bestuur rekening met 
een aanzienlijk groter tekort. 
 

Bescheiden hulpvraag uit Sibiu 
 

Rond Kerstmis kregen we een mailtje uit Sibiu, van 
Ramona Andrei. Wij kennen Ramona al een aantal jaren, 
als lerares Engels aan de Scoala Cooperatie en de Agricol 
High School D.P. Barcianu, beide in Sibiu. Ramona schreef 
dat ze sinds enige tijd als kleuterleidster werkt in de 
kleuterschool (kindergarten) Gradinita nr. 28 in het centrum 
van de stad. Een hele omschakeling voor haar. 
 

 
 

De kleuterschool ziet er weliswaar goed en verzorgd uit 
maar met het meubilair is het slecht gesteld. Daarom doet 
Ramona een beroep op ons om haar en haar kleuterschool 
te helpen met schoolmeubeltjes, bedjes, een groot 
vloerkleed en een CD speler. 
 

 
 
Wij gaan kijken wat we voor Ramona en “haar” 
kindergarten kunnen doen. 
 
Op naar 25 jaar SDR en hulp aan Roemenië 
 

Eind 1989 kwam in Roemenië een einde aan het tijdperk 
Ceauşescu, het begin van de hulpverlening aan Roemenië, 
ook vanuit Deventer. Dat is in december 25 jaar geleden. 
Kort daarna werd Stichting Deventer-Roemenië opgericht. 
Het “zilveren” jubileum is een mijlpaal om even bij stil te 
staan. Het roept ook gemengde gevoelens op: enerzijds de 
constatering dat de stichting al 25 jaar in staat is geweest 
op ruime schaal hulp te verlenen, gesteund door een groot 
aantal vrijwilligers, bedrijven en (onderwijs)instellingen. 
Anderzijds is het zuur te moeten constateren dat na een 
kwart eeuw de hulp nog steeds nodig is.  
 
 

 Tien jaar Nieuwsbrief 
 

De Nieuwsbrief van de Stichting Deventer-Roemenië 
bestaat al weer ruim tien jaar. In de beginjaren was er ook 
sprake van een eigen blad. Dat hield rond 1997 op. In 
2003 was het toenmalige bestuur van mening dat er weer 
een mededelingenblad zou moeten verschijnen. Het 
eerste nummer dateert van juli 2003. De uitgave werd 
verzorgd door een redactiecommissie, later werd het een 
taak van de secretaris. 
 

Van meet af aan werd gekozen voor een dubbelgevouwen 
A3-formaat. Meestal werd het blad in één kleur (zwart) 
gekopieerd. Een enkele keer kon gebruik gemaakt worden 
van een kleurenprinter van een bedrijf dat ons goed gezind 
is. Met de Nieuwsbrief van september 2013 zijn we 
overgestapt op druk in full color op glossy papier. 
 

Dat lijkt erg kostbaar. Dat is het echter niet! Door handig 
gebruik te maken van aanbiedingen van drukkerijen op 
Internet zijn de kosten bijzonder laag. De verzending per 
post is enkele malen duurder! 
 

Sinds enkele jaren kent de Nieuwsbrief ook een digitale 
variant. Via de mail kan een pdf-bestand worden 
toegezonden zodat het blad op het scherm gelezen kan 
worden. 
 

Wilt u ook de Nieuwsbrief via de mail ontvangen en 
daardoor helpen besparen op de portokosten, stuurt u dan 
een mailtje aan  
contactgezinnen@deventer-roemenie.nl  
of naar de secretaris: g.hannink@planet.nl 

 
Herinrichting in het magazijn 
 

Onder leiding van Jan van Wijhe zijn de vrijwilligers van de 
stichting al enige tijd bezig om het magazijn opnieuw in te 
richten en een nieuw registratiesysteem op te zetten. 
 

Begonnen is alle goederen die nog aanwezig zijn te 
ordenen en zoveel mogelijk te demonteren zodat er zowel 
op opslag- als transportruimte bespaard kan worden. Dat 
laatste is vooral in financieel opzicht erg interessant omdat 
behoorlijk op de transportkosten bespaard kan worden. 
 

Van alle voorwerpen wordt een foto gemaakt. Die wordt op 
een afgescheiden deel van de webiste van de stichting 
geplaatst. In Roemenië kan met behulp van die foto’s een 
keuze gemaakt worden. Als voorbeeld: zie de afbeelding 
hieronder. Prima werk! 
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Vervolg: Contactgezinnen 
 
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 maart 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 april 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. De 
mensen die gebruik willen maken van een automatische 
incasso verzoek ik onderstaand formulier in te vullen en 
terug te sturen naar SDR, p/a Grote Markt 12, 7711CZ 
Nieuwleusen of te mailen naar a.l.schiphorst@ziggo.nl 
 
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, 
 

 
 
 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
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. 
Arend Schiphorst (0529) 481976. 

 DOORLOPENDE MACHTIGING S€PA  
         
 Naam    Stichting Deventer-Roemenie  
 Adres    Postbus 224    
 Postcode/plaats  7400 AE   Deventer    
 Land    Nederland    
 Rekeningnummer IBAN  NL56RABO03845257 68  
 Incassant-ID   NL82ZZZ412449590000   
 Kenmerk machtiging  ID nr. …….../…….../……….  
         
 Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan de   
 Stichting Deventer-Roemenië (SDR) twee maal per jaar een incasso opdracht  
 naar uw bank te sturen om een bedrag van uw rekening af te schrijven  
 wegens betaling voor een boodschappenpakket voor uw gezin in Roemenie 
 en uw bank om twee maal per jaar een bedrag van €30,00 per pakket van uw 
 rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van de Stichting Deventer-Roemenie.   
      
          
 Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. 
 Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw bank. 
         
 Naam        
 Adres        
 Postcode     woonplaats  
 Land        
 Rek.nr  (IBAN)    bank identificatie (BIC)* 
         
 Plaats en datum   handtekening  
         
 *n.v.t. bij NL  IBAN      
 


