4.
Vervolg: Contactgezinnen
Tuinzaden
De laatste jaren krijgen wij tuinzaden welke tegen de
einddatum of er iets overheen zitten. Ondanks dit hebben
deze zaden nog een goede kwaliteit maar mogen door
deze firma niet meer verkocht worden. Deze worden aan
ons beschikbaar gesteld door Pierpikzonen BV hiervoor
hebben we eerst aannemelijk moeten maken, dat deze
zaden alleen als hulpgoederen gebruikt worden en niet in
de handel komen. Deze zaden komen vrij eind oktober of
begin november en worden daarna in het Stichting
gebouw verpakt in kleine pakketjes met een assortiment
zaden. In eerste instantie is gekeken om deze zaden uit
te delen gelijk met onze tassen acties in mei en
november, maar dit is niet haalbaar. Mei is te laat en
november is niet haalbaar wat tijd of gepland transport
betreft. Daarom is besloten om deze zaden met een
transport naar 2 plaatsen ( Casolt en Loamnes ) te sturen
en daar uit te delen. Dit heeft als voordeel dat het uitdelen
simpel gehouden wordt en je toch een grote groep
mensen in Roemenië kunt bereiken.
De mensen uit beide plaatsen in Roemenië zijn erg blij
met deze tuinzaden.

Van de penningmeester Contactgezinnen
Op dit moment wordt een groot gedeelte van het aantal
pakketten geïnd via automatische incasso.
Mensen die hiervan gebruik willen maken, kunnen 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 3de 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 2013 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.

Werk aan de winkel in 2013

November 2012 actie

Vanuit de Stichting kunnen we via internet diverse
vertalingen gratis binnen enkele dagen verzorgen.
Hiervoor kunt u contact op nemen met Johan van Diepen,
zie nevenstaand telefoonnummer.

De november actie is vlot en goed verlopen, wel zijn
opnieuw niet alle tassen opgehaald. Totaal hebben 8
gezinnen hun tas(sen) niet opgehaald, waarvan voor twee
dit de tweede keer is. Met deze twee Nederlandse
contactgezinnen wordt contact opgenomen.

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.

Brieven
U kunt ook deze keer weer brieven meegeven voor uw
Roemeens gezin, mits deze 1 april 2013 in ons bezit zijn.
U kunt de brieven naar het bekende postbusadres van de
groep Contactgezinnen sturen.
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Een pakket is afgehaald: wat zit er in?

Vertaalservice

NIEUWSBRIEF

Telefoonnummers:
Johan van Diepen
Peter Groot
Gerard Meeuwsen
Arend Schiphorst

Ik schreef al eens eerder dat Roemenië sterk te
lijden heeft onder de economische crisis. Een land
dat toch al zwak staat kan gemakkelijk in een
negatieve spiraal terecht komen. We hebben dat de
laatste jaren gezien in de verslechterde lonen bij de
overheid en ook de lagere uitkeringen aan mensen
die niet meer aan het arbeidsproces deelnemen.
Er gloort nu een beetje hoop voor de Roemenen. In
de Roemeense media stond het onderstaande te
lezen:
Geruchten verhoging minimum loon sterker
De geruchten rondom de plannen, voor de verhoging van
het minimumloon, van premier Victor Ponta worden
steeds sterker. Volgens officiële maar anonieme bronnen
van Mediafax wordt per 1 februari het minimumloon
verhoogd met 50 RON en een nieuwe verhoging zal
plaatsvinden in juli dit jaar. Volgens Victor Ponta wordt er
gewacht met de definitieve beslissing tot het budget is
goedgekeurd op 23 januari.

Contactgezinnen:
Pakkettenactie mei 2013
Op zaterdag 18 mei 2013 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 t.n.v. 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 2013 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.

Natuurlijk is 50 RON (ongeveer 12,5 € ) niet zoveel, maar
het is wel een signaal dat de goede richting aanwijst.
Tegelijk moeten de Roemenen zich maar niet rijk rekenen,
want het volgende bericht was ook te lezen:
Lees verder op pagina 2
Colofon:

NIEUWSBRIEF
(0570) 522588.
(055) 5422453.
(0543) 840156.
(0529) 481976.

Kom eens op bezoek op onze website:
www.deventer-roemenie.nl
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Johan Oldenburger:
Werk aan de winkel in 2013 (vervolg)
Wereldbank stelt economische verwachting bij
De Wereldbank heeft de verwachting voor de
economische groei van Roemenië naar beneden
bijgesteld. Waar de bank eerst uitging van een groei van
2,8% in 2013 wordt er nu uitgegaan van een groei van
1,6%. Ook voor omliggende landen als Polen en
Hongarije heeft de Wereldbank de verwachting bijgesteld.
De netto export zal de belangrijkste drijfveer voor groei
blijven voor deze landen, hoewel dit met name komt door
een hardere daling van de import. Verder blijven de
consumentenuitgaven gematigd omdat de werkloosheid
in de landen hoog blijft.

Prislop vraagt weer onze aandacht
In het verleden hebben we op verschillende manieren
hulp verleend aan Prislop, een klein zigeunerdorp,
idyllisch gelegen in de heuvels nabij het stadje Rasinari,
even ten zuiden van Sibiu. Zo is de plaatselijke school
voorzien van meubilair uit Nederland en hebben we ook
de dokterspost helpen inrichten.
Nu vraagt de burgemeester van Rasinari opnieuw onze
hulp. Het lijkt erop dat het er eindelijk van komt en er in
Prislop waterleiding wordt aangelegd. Tot nog toe
moesten de inwoners van het dorp zich behelpen met een
enkel tappunt waar het water dat in de heuvels wordt
opgevangen kan worden afgehaald. Door de droogte in
de zomer komt er echter veelal geen water uit de kraan
en moest het vanuit Rasinari met tankwagens worden
aangevoerd.

Voor onze stichting is er dus alle reden om door te gaan
met onze activiteiten. De laatste tijd krijgen we zeer veel
goederen aangeboden, die in uitstekende staat verkeren
en in scholen, ziekenhuizen, verzorgingshuizen,
dorpshuizen en zelfs in gemeentelijke overheidspanden
van harte welkom zijn en een prima plaats krijgen.

Eind maart zullen er drie gesponsorde transporten
plaatsvinden waarbij onder meer scholen in Şura Mare en
Hamba en ook in Cisnadie geholpen kunnen worden.
Eind mei zal er ook weer een gesponsord transport
plaatsvinden.
In de Colegiul Tehnic Textil Sibiu is men bezig de lokalen
geschikt te maken voor de installatie van de apparatuur
voor de opleiding tot kapper.
Het longlijdersziekenhuis midden in Sibiu (spitalul de
pneumoftiziologie sibiu) gaat uitbreiden en is zeer
geïnteresseerd in de zaken die we kort geleden van het
ROC-gebouw aan de Singel hebben gehad.

Eerder schreven we al over Lazaret, een dorpje ongeveer
30 kilometer ten zuiden van Sibiu. Daar, aan de
doorgaande weg, bevindt zich een psychiatrische inrichting.
Een complex met een tiental gebouwen, gesticht rond
1930.
De directie van de instelling wil graag de oude deuren en
kozijnen vervangen. Ze zijn na ruim 80 jaar intensief
gebruik versleten en sluiten niet meer goed. Vervanging
door nieuwe (kunststof) kozijnen en deuren levert niet
alleen meer comfort op, het is ook nog eens financieel
voordelig omdat er in het winterseizoen veel minder geld
nodig is voor de verwarming.

Tijdens ons laatste werkbezoek hebben we ook een
kijkje genomen in de school in het dorpje Şura Mare,
even ten noorden van Sibiu. We wilden wel eens zien
waar een gedeelte van het cumputermeubilair dat wij
van een school in Twello hebben ontvangen terecht
gekomen is. Een groot deel is geplaatst in de Colegiul
Agricol nabij het centrum van Sibiu. Via de lerares
Engels, tevens onderwijzeres in Şura Mare, heeft een
klein deel daar een goede plek gevonden. Onnodig te
zeggen dat men er in Şura Mare maar wat blij mee is.

Oproepen in deze Nieuwsbrief en onze website om
financieel bij te dragen hebben nauwelijks wat opgeleverd.
Dank zij een ruimhartige gift van de Protestantse gemeente
van Beemte-Broekland bij Apeldoorn is er nu toch
voldoende geld beschikbaar om een deel van het project te
kunnen uitvoeren.
Eventuele donaties zijn echter nog steeds van harte
welkom op bankrekening 37.77.86.578. Vermeldt u dan
s.v.p. Lazaret in de omschrijving?

Nu er waterleiding komt, kunnen ook de sanitaire
voorzieningen verbeterd worden. Zo kunnen de toiletten in
de school er eindelijk op aangesloten worden zodat ze
gebruikt kunnen worden. Verder wil men in Prislop in een
gebouwtje gemeenschappelijke voorzieningen
aanbrengen: een doucheruimte en een ruimte om enkele
wasmachines te plaatsen. Voor het laatste vraagt de
burgemeester onze financiële steun.
Wilt u daaraan bijdrage? Uw gift is welkom op de rekening
van SDR: 37.77.86.578.
Hieronder:
Zomaar een plaatje, gemaakt tijdens ons werkbezoek in
oktober vorig jaar. In het met onze steun ingerichte
jeugdhonk in Nucet staat een kast met ondermeer een
flinke hoeveelheid kopjes etcetera uit Deventer!

Na 20 jaar stopt de heer Brinkman in Twello met de
verbouw en verkoop van pompoenen. “ik ben nu 90 jaar en
dan wordt het langzaamaan tijd om er een keer een punt
achter te zetten”.
In de afgelopen twee decennia heeft Brinkman vele
duizenden pompoenen gekweekt en met heel veel plazier
aan de man gebracht bij zijn woning in Twello. Van heinde
en verre kwamen er mensen naar de Iordensweg om de
veelkleurige uitstalling van Jan Brinkman te bewonderen
maar vooral om pompoenen mee te nemen, compleet met
een recept voor heerlijke pompoenensoep. “Heel gezond
en het smaakt ook nog eens heel erg lekker” volgens
Brinkman.
Van de netto opbrengst ging jaarlijks een substantieel
bedrag naar Stichting Deventer-Roemenië. Het zal niet
meevallen om daarvoor alternatieven te vinden.
“….of het mocht zo zijn dat een jong(er) iemand het kweken
van mij overneemt; de verkoop zou ik nog wel willen blijven
doen….” mijmerde Brinkman hardop toen wij hem eind
2012 bezochten……

We hebben meteen de afspraak gemaakt dat we ook
de rest van het meubilair in de school zullen vervangen.
De school bleek nog een nevenvestiging te hebben in
het dorp Hamba: ook daar is het meubilair hoognodig
aan vervanging toe. Een nieuw project voor onze
stichting.

Computermeubilair uit Twello in Colegiul Agricol

Transport is erg belangrijk.
Week 13 gaat het volgende transport naar Sibiu en
omgeving. Opnieuw twee vrachtwagencombinaties van
Verkeersschool De Weerd en mogelijk een
containerwagen van Fikse

Op het moment dat ik dit schrijf zijn we vol verwachting of
we meubilair van het AOC uit Twello krijgen. Als dat het
geval is zullen we de wagen van Radu (“onze”
Roemeense transporteur) moeten laten komen, want ons
magazijn puilt nu helemaal uit.

Kortom:
in 2013 zetten we met elkaar de schouders er
weer onder. En u weet: we kunnen nog wel wat
extra handen gebruiken.

3.
Nieuw project: scholen in Şura Mare en Hamba

Brinkman stopt verbouw pompoenen

Aan de verbetering van het psychiatrisch ziekenhuis in
Lazaret wordt nu gewerkt dankzij een gift van € 3200 van
de protestantse gemeente van Beemte-Broekland bij
Apeldoorn.

Enkele gebouwen van de instelling in Lazaret

Lazaret: Project komt er toch

Meneer Brinkman: onze hartelijke dank!

