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Voorzitter Johan Oldenburger blikt terug: 
 
Veel gebeurd in het eerste halfjaar 2011! 
 
In het eerste halfjaar van 2011 zijn er al weer veel 
activiteiten geweest. Op 10 april vertrokken maar 
liefst drie volgepakte vrachtwagens naar Roemenië. 
De verkeersscholen van De Weerd en Blok-Huls 
hadden de wagens, voorzien van enthousiaste  
vrijwillige chauffeurs, beschikbaar gesteld. Enkele 
vrijwilligers van de stichting zijn met een 
personenwagen eveneens naar Roemenië gereden 
om te assisteren bij het lossen van de goederen. In 
Sibiu, Nou, Daia, Cornatel, Nucet en Loamnes zijn 
weer vele goederen dankbaar geaccepteerd. 
 
Het Deventer Dagblad besteedde op donderdag 31 maart 
en op donderdag 7 april aandacht aan de voorbereidingen 
van dit transport en ook TV-Oost zond een interview met 
onze vrijwilligers uit.  
 
Vrij snel daarna, op 4 mei was er al weer een transport, dit 
keer met een grote vrachtwagen, beschikbaar gesteld door 
Cosmo-Trucks. Ook dit is een zeer geslaagd transport 
geworden. 
 
Van 31 mei tot 6 juni is er een bestuursbezoek gebracht. 
Tijdens dit bezoek zijn veel contacten weer verstevigd en 
zijn tal van suggesties voor daadwerkelijke hulp genoteerd. 
Heel plezierig was het dat tijdens dit bezoek kon worden 
deelgenomen aan het zogenaamde Thalheim-Treffen, een 
internationale conferentie van inwoners van plaatsen met 
de naam Thalheim uit Roemenië, Duitsland, Oostenrijk en 
Zwitserland. De organisatie van deze 51-ste bijeenkomst 
was dit keer in handen van het gemeentebestuur van 
Rosia. Grote aanjagers waren de burgemeester en zijn 
vrouw, Valentin Aldea en Elena Neagoe. 
 

Tijdens ons bezoek hebben we kunnen waarnemen dat 
het welvaartsniveau in Roemenië weliswaar verbeterd is 
ten opzichte van twintig jaar geleden doch nog lang niet 
vergelijkbaar is met het niveau zoals wij dat in Nederland 
en de ons omringende landen kennen. De mensen hebben 
duidelijk de wil vooruit te komen; dat geldt heel sterk voor 
de jeugd.   Lees verder op pagina 2 

Contactgezinnen: 
Pakkettenactie november 2011 
Op zaterdag 26 november 2011 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 15 oktober 2011 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.  
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We hebben echter ook kunnen waarnemen dat er nog steeds 
een grote behoefte is aan hulp uit Nederland. Dat geldt vooral 
voor scholen, bejaardenoorden, kindertehuizen, (psychiatrische) 
ziekenhuizen etc.  
 
Op dit moment staat onze loods weer behoorlijk vol. Het 
is de bedoeling om in het najaar weer een transport te 
laten vertrekken en misschien komt er daarna dit jaar nog 
een transport. 
 
Tijdens het bestuursbezoek werden contacten gelegd met 
een tehuis voor verstandelijk gehandicapten in Lazaret, 
ongeveer 40 km ten zuiden van Sibiu. In dit tehuis moeten 
dringend een aantal bouwkundige verbeteringen worden 
doorgevoerd. Helaas is het tot nu toe niet gelukt daarvoor 
gelden te genereren. 
 
In een grote school in Sibiu, de Colegiul Agricol troffen we 
diverse lokalen aan met zeer verouderd meubilair. Omdat het nu 
lastig is om meubilair vanuit het voortgezet onderwijs te krijgen 
is het moeilijk om de school goed te helpen. 
 
De zeer enthousiaste heer Ursu van het verzorgingshuis in 
Marpod is bezig een derde tehuis in te richten, ook hij kan wel 
de nodige spullen gebruiken. Op een school in Saliste wil men 
graag een opleiding voor de horeca starten en heeft men om 
hulp gevraagd. 
 
Zo zijn er nog meer voorbeelden te noemen. Al met al kunnen 
de bestaande en nieuwe contacten veel goederen gebruiken en 
is er alle reden om enthousiast door te gaan met het werk van 
onze stichting. Nieuwe vrijwilligers die een ochtend in de week 
ons willen helpen zijn daarbij van harte welkom. Neem contact 
met ons op. 
 

Instelling in Lazaret vraagt onze hulp 
 

Voorzitter Oldenburger noemde in zijn bijdrage het 
bezoek aan een instelling voor meervoudig gehandicapte 
mensen in het plaatsje Lazaret, ongeveer dertig kilometer 
ten zuiden van Sibiu. 
De instelling bestaat uit circa tien gebouwen en dateert uit 
de dertiger jaren van de vorige eeuw. Hier worden 
ongeveer tweehonderd lichamelijk en verstandelijk 
gehandicapte mensen verpleegd.  
 

 
Instelling voor gehandicapten in Lazaret 

 

De gebouwen zijn hoognodig aan renovatie toe. Het 
meest urgent is het vervangen van ramen en deuren 
omdat ze versleten zijn en veelal niet goed meer sluiten. 
Vervanging levert in de toekomst een forse besparing op 
de energierekening op. 

De directie van de instelling heeft ons gevraagd of het mogelijk is 
aan de renovatie een substantiële bijdrage te leveren: er is 
ongeveer € 6.000,- nodig. Omdat we echt overtuigd zijn van de 
noodzaak, hebben we toegezegd dat we ons best zullen doen in 
Nederland fondsen te werven. 
 
Daarom bij deze de oproep om een bedrag te doneren 
voor de instelling in Lazaret. Als alle lezers van de 
Nieuwsbrief bijvoorbeeld tien euro overboeken, hebben 
we, aangevuld met andere fondsen, voldoende geld bij 
elkaar om de renovatie uit te kunnen laten voeren. 
Daarnaast kunnen we de instelling van dienst zijn met 
goederen die we in ons magazijn beschikbaar hebben en 
met een volgend transport mee naar Lazaret kunnen. 
 

Het bankrekeningnummer is: 37.77.86.578 
Helpt u ons Lazaret helpen? 

 
Pompoenenseizoen is weer begonnen 
 
Het pompoenen-seizoen is weer begonnen. Het  wordt de 
komende weken weer een drukte van belang aan de Iordensweg 
in Twello waar de heer Brinkman rondom zijn huis vele 
honderden pompoenen uitstalt om ze aan passanten te 
verkopen. Meestal is het bekende “klompenmakersfeest” in 
Twello de start van de verkoop bij Brinkman. Al vele jaren 
verbouwt hij grote aantallen pompoenen. De opbrengst daarvan 
komt ten goede aan Stichting Deventer-Roemenië en enkele 
andere organisaties en stichtingen die eveneens humanitaire 
hulp verlenen in Roemenië. 
 

…. Pompoenen en nog eens pompoenen …. 
 
“Vaste klanten” weten de weg naar Brinkman intussen wel te 
vinden. Wie toevallig langs komt rijden, kan het niet ontgaan: de 
kleurrijke uitstalling van Brinkman nodigt uit tot een kijkje. Het 
kopen komt vanzelf, waarbij Brinkman desgewenst recepten 
aanreikt voor het bereiden van heerlijke pompoenensoep. 
 
Schoolmeubilair blijft binnenstromen 
 
Veel scholen weten inmiddels dat onze stichting dankbaar 
gebruik kan maken van overtollig schoolmeubilair. Niet alleen 
scholen in Deventer en directe omgeving zijn daarvan op de 
hoogte: we zijn inmiddels ook in een veel bredere kring bekend. 
Regelmatig bereiken ons dan ook telefoontjes of mails van 
scholen in Apeldoorn, Zutphen, Zwolle, maar ook Nijmegen en 
Purmerend om aan te geven vanwaar het aanbod komt. 
 
Tijdens het laatste werkbezoek aan Roemenië hebben we zowel 
in de stad Sibiu als in omliggende dorpen nog verschillende 
scholen gezien waar het meubilair  hoognodig aan vervanging 
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toe is. Dat geldt voor de leerlingensets (tafeltjes en stoeltjes) maar 
ook voor schoolborden, kasten en bureaus, en materiaal voor de 
sporthal. Ook computerapparatuur is welkom. 
 
De afgelopen maanden zijn onze vrijwilligers er al vele malen 
opuit getrokken om bij scholen het aangeboden meubilair op te 
halen. Meestal met onze eigen aanhangwagen; soms met een 
vrachtwagen als de partij te groot is om het in één keer te kunnen 
vervoeren. Binnenkort staan er bij een school in Nijmegen 200 
leerlingensets te wachten.  
 
In veel gevallen zijn de onderwijsinstellingen die ons hun 
overtollige spullen aanbieden bereid bij te dragen in de 
transportkosten, in enkele gevallen ook voor het transport naar 
Roemenië. 
 
Gaat R4R aan de slag in Nucet? 
 

Onder de naam Raalte for Romania (R4R) is in Raalte een 
groep jongeren van de Protestantse kerk actief om 
projecten uit te voeren. In het verleden hebben ze al op 
twee verschillende locaties in Roemenië de handen uit de 
mouwen gestoken. Voor 2012 is de groep inmiddels weer 
op zoek naar een project.  
 

Wij hebben de Raalter groep het voorstel gedaan aan de 
slag te gaan in het dorpje Nucet dat deel uitmaakt van de 
gemeente Rosia. In Nucet staat een oude dorpsschool die 
niet meer in gebruik is. Elena Neagoe, de vrouw van de 
burgemeester van Rosia, heeft het initiatief genomen om 
hier een tehuis voor jongeren te realiseren.  
 

 
De oude school in Nucet, inmiddels voorzien van een nieuw dak 

 
Inmiddels is een begin gemaakt met de restauratie van het 
gebouw: tijdens het werkbezoek in juni hebben we kunnen 
zien dat het dak is vernieuwd. 
Elena Neagoe heeft ons onlangs een uitgebreid projectplan 
toegezonden dat wij hebben doorgezonden aan R4R. De 
groep zal binnenkort een keuze maken uit een aantal 
voorstellen.  

Wie weet is R4R volgend jaar in Nucet te vinden. 
 

Geen kleding meer 
 
Met enige regelmaat krijgt onze stichting nog kleding aangeboden. 
Helaas kunnen we dat niet meer accepteren. De oorzaak: twee 
jaar geleden moesten we de ruimte waar de kleding werd 
opgeslagen, gesorteerd en verpakt, verlaten. 
Slechts in uitzonderingsgevallen is kleding nog welkom: Dat geldt 
voor partijen nieuwe kleding die we zonder verdere bewerking 
kunnen afleveren bij een bejaardenoord. 
Verder is ziekenhuiskleding en linnengoed zoals 
(bad)handdoeken, lakens etc. welkom voor ziekenhuizen en 
instellingen in Roemenië. Ook hier gaat het om partijen die 
rechtstreeks vervoerd kunnen worden. 

 Vervolg:  
Contactgezinnen - Mei actie  
De mei actie is goed en vlot verlopen. Het waren goed 
gevulde tassen van 27 kg. inhoud. Opnieuw zijn er 
enkele tassen niet opgehaald, ook niet na een tweede 
uitnodiging. Het vervelende is dat het elke keer weer 
andere gezinnen zijn, wel waren het dit keer 
aanmerkelijk minder gezinnen die niet zijn gekomen. 
Deze tassen zijn inmiddels naar andere gezinnen 
gebracht, die het ook hard nodig hebben. 
 
Indrukken van bezoek Nederlands contactgezinnen 
Bezoek  Sibiu mei 2011. 
Via mijn zus en zwager was ik op de hoogte van de club van 
mensen die met regelmaat voedselpakketten distribueren 
onder armlastige mensen in het Roemeense Sibiu. Omdat 
mijn zus helaas is overleden en mijn zwager toch weer eens 
graag mee wilde gaan, ben ik met hem meegereisd. We 
hebben daar het gezin bezocht dat door mijn zwager en zus 
gesteund wordt.  
 
Met eigen ogen heb ik gezien hoe een gezin met vier 
kinderen 4-hoog in een klein flatje heeft gewoond, (de 
kinderen zijn inmiddels uitgevlogen) en dan vraag je je af hoe 
dat mogelijk is geweest. De laatste keer dat mijn zus en 
zwager daar geweest zijn (een aantal jaren geleden), heeft 
mijn zwager, samen met de vader van het gezin, verwarming 
aangelegd, want die was er doodgewoon niet.  
 
Ook hebben wij afgelopen mei een gezin bezocht, of liever 
gezegd een oma met haar gehandicapte kleinzoon van 9 jaar 
(de moeder werkt in het buitenland), die een onderkomen 
hadden in een sloppenwijk aan de rand van de stad en dat in 
een EU-land anno 2011!! Een onderkomen aan een 
onverharde weg, achter een schutting, gelegen aan een water 
waar in het verleden ook afval werd gedumpt. Een en ander  
zo ongeveer te vergelijken met de sloppenwijken in Sao 
Paulo.  
 
De indruk van de stad: veel in slechte staat verkerende huizen 
en straten, behalve in het centrum, waar veel gerenoveerd is 
omdat Sibiu in 2007 culturele hoofdstad van Europa was!! 
Gelukkig is men zich daar bewust geworden van wat men zelf 
in huis heeft aan cultuur, kunst, musea, muziek en theater en 
ook van de historie van het land. De werkeloosheid is erg 
hoog: jongelui lopen overdag op straat, hebben niets te doen. 
 
Bij het uitdelen van de pakketten zijn het dan ook niet alleen 
ouderen, maar ook jonge mensen. Toch vraag ik me af: “wat 
moet hier gebeuren?” Is het niet een bodemloze put, zoals in 
zoveel gevallen, denk maar aan Afrika. Bevestig je met deze 
hulp de bestaande toestand, moeten er geen structurele 
veranderingen doorgevoerd worden? 
 
Maar zolang er niet naar de mensen wordt geluisterd of voor 
werkgelegenheid wordt gezorgd, blijft alles bij hetzelfde en 
zijn en blijven deze mensen op hulp van buiten aangewezen. 
De EU zou regeringen van dit soort landen eens van goede 
adviezen  moeten voorzien. Maar ja, ik ben te weinig op de 
hoogte van de politiek die er gevoerd wordt en de wijze van 
regeren, maar de mensen zien er niet echt vrolijk uit.  
 
Toch proberen ze de moed erin te houden en zo kan het dan 
toch mogelijk zijn dat er iets nieuws gaat groeien onder de 
bevolking…?  
 
Daarom is het goed dat er vanuit het buitenland (in dit geval 
ons land) mensen zijn die deze mensen een hand reiken. Ze 
laten voelen dat er toch nog mensen op deze aardbol zijn die 
met hen begaan zijn. Daarom blijft het nodig.   

Mieke Peters. 



Een ervaring uit Sibiu - de tassenactie in mei  
 

Zoals beloofd zou ik nog een stukje over onze reis naar 
Sibiu schrijven. Het is alweer een tijdje geleden, maar ik 
denk nog met warme gevoelens aan de mensen en het 
land terug, en ik denk dat ik dan namelijk meegegaan: zij 
steunt al vele jaren een gezin in het dorpje Vestem en is 
er vele jaren geleden met de bus naartoe geweest, maar 
heeft toen de pakkettenuitreiking niet mee gemaakt. Dat 
wildeze eigenlijk nog heel graag een keer zien. 
  
Aangezien mijn vader 2 jaar geleden is overleden, en zij 
niet alleen mee wilde, vroeg zij mij om mee te gaan. Ik 
stond er in het begin wel een beetje sceptisch tegenover, 
wist niet wat ik me van het land en de mensen moest 
voorstellen. Maar ik had het niet willen missen. Een erg 
mooi land, al hebben we er maar een klein stukje van 
gezien, en een alleraardigste bevolking, zeer behulpzaam 
en vriendelijk. Zo ook ons gezin, bestaande uit vader, 
moeder, zoon met schoondochter en dochter, waarvan 
iedereen, behalve de dochter, ons al op het vliegveld op 
stond te wachten.  
 

Nadat zij ons bij het pension af hadden gezet, hebben we 
afgesproken dat zij ons woensdag een rondleiding door 
Sibiu zouden geven, en donderdag bij hen thuis zouden 
komen eten. Woensdag was niets hun teveel, we hebben 
erg veel gezien, vooral kerken, waar we telkens tekst en 
uitleg kregen.  
 

Donderdag vond ik wel een speciale dag. Je krijgt dan 
echt een klein kijkje in het leven van deze mensen. 
Gelukkig konden de moeder en vooral de zoon en 
schoondochter goed Engels, dus het communiceren ging 
goed. Mijn moeder kon een vergelijking maken met 
ongeveer tien jaar geleden, toen zij er is geweest, en ze 
hebben het nu gelukkig toch wel beter. Maar in Vestem 
heerst toch nog wel armoede. Zo hebben we 's middags 
tijdens een wandeling door Vestem, hutjes gezien, waarbij 
je niet kunt voorstellen dat daar mensen in moeten 
wonen, zeg maar gerust overleven.  
 

Zaterdag dus de 
uitreiking van de 
pakketten. Heel speciaal 
om mee te maken. We 
hebben wel even de 
handen uit de mouwen 
gestoken, want als je de 
lokalen van de school 
binnenkomt, weet je niet 
wat je ziet.  
 

Het gaat namelijk om 
ruim 500 tassen, waar 
dan nog enkele 
levensmiddelen in 
gedaan moeten worden. 
Dus een beetje hulp was denk ik wel welkom.  
 

Alle lof trouwens voor de Roemeense vrijwilligers, die ons 
woensdag ook een onvergetelijke avond hebben bezorgd. 
Een barbeque in de bergen, geweldig.  
 
Al met al dus een ervaring die ik niet had willen missen. 
Johan, Ali, Arend en Riekie, bedankt dat jullie ons af en 
toe op sleeptouw mee wilden nemen. 
 
Groetjes    Tonnie Wolters en Anja. 
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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, dan 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 oktober 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 oktober 2011 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. 
Roemeens - Engels, Engels - Roemeens ( hiervoor zijn 
meerdere tolken)  en  in  uitzonderingsgevallen Roemeens 
- Nederlands, Nederlands - Roemeens (hiervoor is 1 tolk). 
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 oktober in ons bezit zijn. U 
kunt de brieven naar het bekende postbusadres van de 
groep Contactgezinnen sturen. 
 
E-mail adres contactgezinnen 
Afgelopen jaar heeft contactgezinnen een nieuw e-mail 
adres gekregen. Het oude mail adres gaf regelmatig 
problemen, soms was dit geblokkeerd waardoor we niet 
bereikbaar waren. Bij het nieuwe mailadres moeten de 
problemen opgelost zijn. Deze is volledig in beheer en 
eigendom van de Stichting, deze is gekoppeld aan onze 
website. 
contactgezinnen@deventer-roemenie.nl  
Ons oude mail adres is ondertussen buiten gebruik. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 


