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Februari 2012. 

 
Johan Oldenburger, voorzitter SDR: 
 
Veel vragen, veel goederen  
maar nog veel meer nodig 
 
In deze nieuwsbrief leest u over onze activiteiten voor 
2012. Vele vragen om hulpverlening zijn ons 
gestuurd uit Sibiu, Rosia en omgeving. In de 
"wensenlijstjes vanuit Roemenië" leest u er meer 
over. Ook de activiteiten van Contactgezinnen staan 
weer vermeld. In het voorjaar zullen, met uw 
financiële steun, weer pakketten worden uitgedeeld. 
 
Is het dan nog steeds nodig? Kunnen de Roemenen hun 
eigen problemen dan niet oplossen? Ik ben ervan 
overtuigd dat men dat wel wil, maar dat het nog niet lukt. 
En juist aan de onderkant van de samenleving voelt men 
dan de zorgen en problemen het hardst. 
 
Juist in landen als Roemenië, die sterk afhankelijk zijn van 
hulp, komt de wereldwijde economische crisis hard aan. 
Het is ook te merken aan de protesten uit de samenleving 
tegen de Roemeense regering, protesten tegen de sterke 
bezuinigingen maar ook tegen corruptie, waar de gewone 
Roemeense burger de lasten van ondervindt. 
  
Waar we in ons land al grote zorgen hebben over 
bezuinigingsoperaties van het rijk, geldt dat des te meer in 
Roemenië waar velen moeten zien rond te komen van een 
minimum inkomen dat ongeveer 10% is van dat in 
Nederland. 

.Zie verder op pagina 2. 
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Contactgezinnen: 
Pakkettenactie mei 2012 
Op zaterdag 12 mei 2012 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 april 2012 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.  

 
Administratie bij de uitgifte van de pakketten 

 
lees verder op pagina 4  



(vervolg van pagina 1): 
 
Johan Oldenburger: 
Veel  vraag, veel goederen, maar nog meer nodig 
 
Daarom roep ik u op ons te blijven steunen en geef ons 
alstublieft door als u hoort dat in uw leef- en werkomgeving  
bij scholen, verzorgingshuizen, kerken, sportverenigingen, 
enz spullen worden opgeruimd. De kans is groot dat wij er 
een goede bestemming voor hebben. En als men ons dan 
ook een bijdrage kan geven voor de vervoerskosten zou dat 
helemaal fantastisch zijn 
 
U kunt contact opnemen met  
Henk Wijnbergen, tel. 0571-275237 
Mail: hena.wijnbergen@hetnet.nl 
of 
Arnold Gerrits, tel. 0572-381982 
Mail: agtgerrits@planet.nl 
 
Dat de voorzieningen, vaak door geldgebrek, slecht 
functioneren  merk je soms ook in simpele berichtjes in de 
media. Zo las ik op 30 januari: 
Vier mensen zijn doodgevroren in Roemenië, waar de 
temperatuur tot 25 graden onder nul daalde. Op sommige 
plaatsen werden de scholen gesloten, omdat de verwarming 
niet tegen de koude bestand was. In de industriestad Galati 
in het oosten van Roemenië had de helft van de 300.000 
inwoners geen drinkwater, omdat de pompstations waren 
bevroren. 
 
Een ander berichtje dat de ernst van de situatie laat zien is 
het volgende: 
Roemenië wordt de komende maanden geconfronteerd met 
nog meer extreme besparingsmaatregelen waarbij nog eens 
74.000 overheidsbanen verloren zullen gaan. Aldus de 
conclusie van een evaluatieteam van het IMF en de EU. Het 
nieuwe pakket maatregelen zou Roemenië recht geven op 
een nieuwe lening van het IMF en de EU. Het verzet onder 
de bevolking groeit, maar vanwege het verraad van hun 
volksvertegenwoordigers en de vakbonden (ook daar) staan 
ze er helemaal alleen voor.  
 
Er is dus alle reden om de eenvoudige, gewone Roemeense 
burgers te blijven helpen. 
 
Blijft u mee doen? 
 

 
Schoolklas in Sibiu met Nederlands meubilair 
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Wensenlijstjes vanuit Roemenië 
 
Aan het begin van het nieuwe jaar hebben we een 
overzicht opgesteld van de verzoeken om hulp die wij in 
2011 vanuit Roemenië hebben ontvangen. We hebben 
alles op een rijtje gezet en we hebben gekeken waaraan 
we vorig jaar wel en niet hebben kunnen voldoen. 
 
De conclusie is dat we voorlopig nog wel even vooruit 
kunnen. Verschillende scholen en instellingen  zijn in 
afwachting van een zending uit Nederland. Hieronder een 
overzicht van onze “projecten”. 
- School 8 in de stad Sibiu. Directrice Lia Chisu kan nog 
heel wat materiaal gebruiken: van computers en verf voor 
de gymzaal tot gordijnen en netjes voor de tafeltennis 
tafels. Om nog maar niet te spreken van nieuwe ramen 
met dubbel glas voor de school! 
- School 15 in Sibiu. Hier hebben we in 2011 al een flinke 
partij leerlingensets afgeleverd: er is behoefte aan nog 
meer tafeltjes en stoelen en ook ander meubilair is 
welkom. 
- Directeur Popescu van de Colegiul Agricol voor 
voortgezet onderwijs heeft ons gevraagd of we het 
meubilair in 12 lokalen kunnen vervangen. Verder zijn 
schoolborden en bureaus en tafels welkom. 
- School 17 in Sibiu, de school waar elk halfjaar de 
pakketten aan contactgezinnen worden uitgereikt, heeft 
ons gevraagd om vervangend meubilair en nog een hele 
lijst andere artikelen variërend van sportuitrusting tot 
schoonmaakmiddelen. 
- School 22 heeft behoefte aan keukenmateriaal en 
serviesgoed voor de kinderen die tijdens de middagpauze 
een maaltijd krijgen. Verder zijn dekens, handdoeken en 
tafelkleedjes welkom. 
- De scholen in de gemeente Rosia, met de dorpen 
Rosia, Casolt, Daia, Cornatel en Nucet, kan nog wel het 
een en ander gebruiken naast hetgeen schooldirecteur 
Alex Dumbrava daar al ontvangen heeft . 
- Het dorpshuis in Casolt heeft ons gevraagd om 
keukengerei en serviesgoed. 
- De scholen in Vestem, Bungard en Mohu willen voor de 
kleuterklassen graag tafeltjes en stoeltjes hebben. Ook 
kasten en bureaus voor de onderwijzers zijn welkom. 
- De beide scholen in Rasinari hebben ons gevraagd om 
meubilair, schoolborden, kasten en bureaus  maar ook 
speelgoed voor zowel binnen als buiten is welkom. 
- Een crèche in Sibiu heeft behoefte aan speelgoed, 
leerlingensetjes en schoolmeubilair.  
- Het ziekenhuis in Sibiu wil graag meubilair om  in de 
wachtkamers te kunnen plaatsen. 
- De verzorgingshuizen in Marpod en Saliste kunnen nog 
wel het een en ander gebruiken, met name voor de 
inrichting van de keuken en meubilair voor de eetzaal. 
Ook incontinentiemateriaal is zeer welkom. Dat geldt ook 
voor het verzorgingshuis in het centrum van Sibiu, 
Caminul de Batrin, waar Viorel Bujac, de voorzitter van de 
Fundatia Sibiu-Deventer werkzaam is. 
 
Het bovenstaande overzicht is verre van uitputtend: er 
zijn nog meer scholen en instellingen die onze hulp goed 
kunnen gebruiken. Aan veel verzoeken zullen we de 
komende tijd kunnen voldoen. We krijgen met grote 
regelmaat materiaal aangeboden dat goed aansluit bij de 
vraag uit Roemenië. Dat komt ook doordat we een groot 
aantal scholen hebben benaderd om bij vervanging 
overbodig geworden meubilair aan ons af te staan. 

  



Lazaret: nauwelijks respons         
In de vorige Nieuwsbrief hebben wij een oproep gedaan om 
hulp te bieden aan het psychiatrisch ziekenhuis in het dorp 
Lazaret, even ten zuiden van Sibiu. 
In het inmiddels 80 jaar oude complex zijn ramen en deuren 
hoognodig aan vervanging toe. De directrice heeft ons in 
2011 gevraagd om Nederlandse hulp. Er is een bedrag van 
circa € 6.000,- nodig om de ergste nood te kunnen lenigen. 
Ons uitgangspunt is dat wij onze schaarse financiële 
middelen niet inzetten voor investeringen in gebouwen. 
Daarom hebben we een beroep gedaan op ondermeer de 
lezers van de Nieuwsbrief een bijdrage over te boeken onder 
het motto “vele kleintjes maken een groot”  
 
Helaas heeft onze oproep nauwelijks resultaat opgeleverd. 
Slechts een vijftal overboekingen kwamen er op de 
bankrekening binnen. 
Ook een “bedelbrief” gericht aan het Deventer bedrijfsleven 
heeft een reacties opgeleverd. Wij beraden ons momenteel 
hoe nu verder.  
Uw gift is nog steeds welkom op bankrekening 37.77.86.578 
 
Pompoenenoogst was goed. 
 

De heer Jan Brinkman in Twello heeft in 2011 ondanks het 
natte weer toch een grote hoeveelheid pompoenen geoogst. 
Die heeft hij vervolgens bij zijn huis aan de man gebracht. 
Dat gebeurde van september tot november. 
Een fraai deel van de opbrengst heeft Brinkman beschikbaar 
gesteld voor ons werk in Roemenië 
 

 
 

Meneer Brinkman: onze hartelijke dank! 
 
Onze huisvesting: verder ingeperkt 
 
Nadat in 2001 ons toenmalig magazijn aan de Kazernestraat 
in vlammen opging, hebben wij onze intrek mogen nemen in 
het pand aan de Sint Olafstraat. We kregen deze ruimte “om 
niet” in gebruik van de projectontwikkelaar voor de duur van 
een jaar met stilzwijgende verlenging.  
Inmiddels maken wij er al ruim tien jaar gebruik van. We zijn 
de afgelopen jaren wel wat ruimte kwijt geraakt, maar we 
kunnen er nog steeds goed uit de voeten. Drie jaar geleden 
moesten we het voorste deel van het gebouw afstaan: dat 
betekende het einde van de kledingactiviteiten. 
Een deel van het buitenterrein wordt sinds een paar jaar 
gebruikt door een bouwbedrijf dat er materiaal opslaat. En 
onlangs moesten we de ruimte onder het afdak verlaten. 

 
Transport is erg belangrijk.                         Pag. 3 
 
Nadat in juni 2007 onze transportbus even ten zuiden van 
Wenen door een fatale brand werd vernietigd zijn we voor 
onze vervoer naar Roemenië op andere vormen van 
transport aangewezen. Daar hebben we nu ruim vier jaar 
ervaring mee, bijzonder positieve ervaringen. 
 

 
Roemeense vrachtwagen wordt in Hengelo geladen 

 
Een deel van onze goederen wordt door een vaste 
Roemeense transporteur naar Sibiu en omgeving 
gebracht. Dat loopt erg goed. Keurig op de afgesproken 
tijd rijd rijdt Radu, de chauffeur, ons terrein op om te 
laden. Ook het lossen in Roemenië verloopt prima. 
 

 
 
Daarnaast is onze vrijwilliger Roy Korenromp erg actief. 
Elk jaar gaat hij met een goeddeels gesponsorde 
vrachtwagencombinatie naar Roemenië. 
 
Verkeersschool De Weerd is al enkele jaren met een 
“convooi” vrachtwagens naar Sibiu en omgeving gereden. 
Ook voor 2012 staan er weer ritten van De Weerd op het 
programma. 
 

  
 
Later in het jaar gaat Roy Korenromp opnieuw met een 
truck met oplegger naar Roemenië. 



Vervolg: Contactgezinnen 
Samenstellen van de inhoud van de 
boodschappentas. 
Een enkele keer krijgen we de vraag: hoe de inhoud wordt 
samengesteld, waarom de goedkopere producten en hoe de 
kwaliteit gewaarborgd is bij deze producten. Bij het 
samenstellen van de productlijst wordt vanuit Nederland 
bepaald hoeveel geld er beschikbaar is voor een tas met 
boodschappen waarna er vanuit Roemenië door Anca Bruda, 
onze contactpersoon, een voorstel komt wat zij graag in de 
tas zou zien. Dit voorstel bestaat uit een vaste basis, zoals 
suiker, olie, meel, rijst, mamaliga, pasta, gedroogde bonen, 
margarine, zeeppoeder e.d. met daarnaast een wisselend 
gedeelte. Afhankelijk van de wisselkoers komen we de 
laatste tijd meestal uit rond de 25 kg aan producten met een 
bruto prijs van rond de 28 à 29 Euro. Tijdens deze periode 
hebben we vanuit Nederland ook rechtstreeks contact met 
de leverancier hierover d.m.v. mail.  
De producten die we inkopen zijn over het algemeen de 
goedkopere producten, welke wel een goede kwaliteit 
moeten hebben. Dit is ons ook aangeraden door de 
Roemenen zelf omdat de mensen waar deze tassen voor 
bestemd zijn zelf ook meestal deze producten kopen ( in 
Nederland noemt men dit vaak de “Budget” producten). Voor 
de kwaliteit controle nemen we de kwaliteit die op de product 
verpakking staat, zoals bijvoorbeeld bij olie vragen we altijd 
100% zonnebloem olie welke van de eerste persing moet 
zijn, meel moet altijd eerste kwaliteit zijn. Deze gegevens 
staan altijd vermeld op de verpakking. Omdat we de laatste 
tijd altijd dezelfde leverancier hebben, hebben we voor de 
meeste producten ook dezelfde merken wat het een stuk 
makkelijker maakt.  
Bij wisseling van een merk wordt er gecontroleerd of de 
kwaliteit hetzelfde is als bij het oude product en bij twijfel 
wordt het product eerst geprobeerd voordat besloten wordt of 
deze in de tas kan. Voor de zeeppoeder hebben we eenmaal 
een merk wisseling gehad omdat op dat moment het oude 
merk niet voldoende te leveren was. Hiervoor heeft onze 
leverancier van het nieuwe merk een pak zeeppoeder uit 
Boekarest laten halen, deze is uitgetest in Sibiu door een 
Roemeens gezin en daarna akkoord bevonden om in de tas 
te stoppen.  
De kwaliteit proberen we te waarborgen door tijdens het 
binnen brengen in de school voor een actie elke keer diverse 
steekproeven te nemen en deze te controleren. Tot nu toe 
hebben we bij de leverancier, die we de laatste jaren 
hebben, geen ongeregeldheden kunnen constateren. 

 

  
Pakketten en nog eens pakketten… 
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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 tweede 
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 2012 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. 
 

Vertaalservice 
Vanuit de Stichting kunnen we via internet diverse 
vertalingen gratis binnen enkele dagen verzorgen. Wel 
nemen we aan dat u de portokosten vergoed, wanneer dit 
per post gebeuren moet. Hiervoor kunt u contact op 
nemen met Johan van Diepen, zie onderstaande 
telefoonnummer. 
 

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

November 2011 actie 
De november actie is vlot en goed verlopen, wel zijn 
opnieuw niet alle tassen opgehaald. Het vervelende is dat 
het steeds een ander groep is. Deze mensen hebben 
opnieuw een uitnodiging ontvangen. De week na de actie 
zijn er nog diverse tassen opgehaald. Hierna is de rest 
naar andere Roemeense gezinnen gebracht.  
 

Mei actie: bezoek aan gezin in Sibiu 
Als er Nederlandse gezinnen zijn, die tijdens deze actie 
hun gezin willen bezoeken, dan kan men hiervoor contact 
opnemen met Arend Schiphorst, zie onderstaand 
telefoonnummer. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 


