
0BVervolg: Contactgezinnen 

1B  
2BDe tassen staan gereed om uitgereikt te worden 

 

Van de penningmeester Contactgezinnen 
Voor de betaling van bijdrage voor het boodschappenpakket van uw gezin in 
Roemenië dient u het  rekeningnummer: NL56RABO0384525768 te 
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 2015 onder vermelding van het ID.-nummer van uw Roemeense 
gezin.  
 

Johan van Diepen 
In verband met ziekte van zijn vrouw heeft Johan besloten te stoppen met zijn 
activiteiten binnen de Stichting Deventer-Roemenie. 
De taken van Johan zijn verdeeld tussen Peter, Gerard en Arend. 
 

Vertaalservice 
Vanuit de Stichting kunnen we via internet diverse vertalingen gratis binnen 
enkele dagen verzorgen. Hiervoor kunt u contact op nemen met Peter  Groot.  
 

3BBrieven 
U kunt ook deze keer weer brieven meegeven voor uw Roemeens gezin, mits 
deze 1 mei 2015 in ons bezit zijn. U kunt de brieven naar het bekende 
postbusadres van de groep Contactgezinnen sturen. 
 

November actie 2014 
De actie in november is vlot en goed verlopen.  
De contactgezinnen die niet kwamen hebben voor de tweede maal een 
uitnodiging gehad, en alsnog hun tas opgehaald. 
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Pakkettenactie mei 2015 
Op zaterdag 16 mei aanstaande worden er weer boodschappentassen 
uitgereikt in Sibiu. De kosten van één pakket zijn wederom € 30,-. 
U kunt dit bedrag overmaken naar  
 

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

 
2. UMocht u meer dan één gezin ondersteunen, wilt u dan voor elk 

gezin afzonderlijk een overschrijving maken. 
 

Het bedrag dient uiterlijk 1 april 2015 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.  

Vervolg op de achterpagina 



Johan Oldenburger, voorzitter Stichting Deventer-Roemenië: 
 

Gaat er een andere politiek en sociale wind waaien in Roemenië? 
 

Dit jaar bestaat de stichting Deventer-Roemenië 25 jaar en is het dus 
ook 25 jaar geleden dat de Roemeense revolutie plaats vond. 
Langzaam maar zeker verandert de situatie in Roemenië in positieve 
zin. Een opmerkelijk stukje las ik op het internet: 
 
25 jaar na de val van Nicolae Ceausescu heeft er in Roemenië 
wederom een revolutie plaatsgevonden. Een kleinere dan in 1989 
weliswaar. De revolutie vond nu plaats in de politieke cultuur. Er is 
gebroken met de jarenlange schandalen en spelletjes in het parlement. 
Er werd gekozen voor de eerste liberale president en de eerste 
president uit Ardeal. En nog belangrijker: er werd gekozen voor een 
Roemeen van Duitse afkomst. 
 
De nieuwe president is de ons niet onbekende Klaus Johannis, die 
jarenlang burgemeester van Sibiu is geweest. Er is een felicitatiebrief 
verstuurd die als volgt begint: 
 
On behalf of the Municipality of Deventer, Foundation Deventer - 
Romania, Foundation NetSib and all other organisations, institutions 
and citizens of Deventer having a cooperation with Sibiu, I would like to 
congratulate you with your election as the new president of Romania. 
 
De brief sluit af met de beste wensen voor de grote uitdaging waarvoor 
Johannis zich gesteld ziet in de verder ontwikkeling van Roemenië. 
 
Humanitair Transport Roemenie 22 nov 2014 
 

Op de website van DKS in Apeldoorn troffen we het volgende bericht aan: 
 

Op 22 november 2014 vertrekken twee met hulpgoederen geladen 
vrachtwagencombinaties naar de omgeving van Sibiu in Roemenië. De 
goederen bestaan voornamelijk uit schoolmeubels en meubilair voor 
ziekenhuizen en kindertehuizen. Het humanitair transport wordt 
georganiseerd door de Stichting Deventer-Roemenië en wordt 
onbezoldigd uitgevoerd door Alex de Weerd, Johan de Weerd, Paul 
Dalm en Joris van Hintum. Daarbij maken we gebruik van de gratis ter 
beschikking gestelde vrachtwagencombinaties van Verkeersschool De 
Weerd en DKS Logistic Service. 

 SDR: na 25 jaar stoppen met transporten? 
 
Al enige tijd vinden er in  het bestuur en met de vrijwilligers discussies 
plaats over het voortbestaan van de transportactiviteiten. Het grote aantal 
transporten van de laatste jaren waren een succes en zijn goed en 
enthousiast ontvangen in Roemenië. Consequentie is echter dat de 
financiële mogelijkheden uitgeput raken. Ook het wegvallen van de 
belangrijke bijdrage van de pompoenenverkoop grijpt diep in. Daarbij komt 
dat er opnieuw verhuisd moest worden en de voorziening die we nu hebben 
in Twello niet gratis is.  
In een notitie aan de vrijwilligers wordt aangegeven dat 2015 het laatste jaar 
wordt van de transportactiviteiten. We verwachten zeker nog wel enkele 
transporten te doen in de komende maanden. Er worden ook nog steeds 
goederen ontvangen, vooral van scholen. 
 
Het ligt niet in de bedoeling de SDR op te heffen, zodat de activiteiten van 
de groep contactgezinnen gewoon door kunnen gaan en er bij onverwachte  
en nu onvoorziene mogelijkheden nog gereageerd kan worden. 

 
 

Informatie adressen voor  de groep Contactgezinnen: 

E-mail adres: HUcontactgezinnen@deventer-roemenie.nlUH  
  

Bankrekening: NL56RABO0384525768 
 
Adres: 
Stichting Deventer - Roemenië, 
T.a.v. de groep Contactgezinnen, 
Postbus 224, 
7400 AE  Deventer. 
 

Telefoonnummers: 
Peter Groot      (055)  5422453. 
Gerard Meeuwsen (0575) 552397. 
Arend Schiphorst   (0529) 481976. 
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