NIEUWSBRIEF
Contactblad van de Stichting Deventer - Roemenië
september 2012.
Johan Oldenburger, voorzitter SDR:
Roemenië: hoe verder?
De berichtgeving over Roemenië van de laatste tijd in de
media stemmen je niet vrolijk. De politieke situatie is
instabiel, de economische situatie is slecht, de waarde van
de nationale munt, de RON, dreigt verder te dalen. Dit valt
te meer op als je leest dat landen als Polen, Hongarije en
Bulgarije het (veel) beter doen.
Op het moment dat ik dit stukje schrijf, lees ik in de krant:
“De recente gebeurtenissen hebben bevestigd dat
Roemenië weliswaar op papier een democratie is, maar in
de praktijk allerminst een volwaardige democratie en/of
rechtsstaat is. Onderhuids is de erfenis van de
communistische dictatuur nog springlevend.
Heeft dit ons als stichting iets te zeggen? Moet hulp wel
blijven doorgaan? Is het niet een bodemloze put? Het zijn
opmerkingen die ook mij bereiken. Ik ben ervan overtuigd
dat juist nu doorgaan met de bescheiden hulp die we
kunnen bieden van groot belang is. Het lijkt vaak een
druppel op een gloeiende plaat, maar in deze Nieuwsbrief
leest u weer hoe effectief de hulp kan zijn: scholen, het
documentatiecentrum in Roşia en het jeugdhonk in Nucet
zijn daar mooie voorbeelden van.
De laatste maanden zijn spannend geweest. We hebben
ons ernstig de vraag gesteld: kunnen we nog wel
doorgaan, vinden we een andere opslagruimte? Verder in
deze Nieuwsbrief leest u dat het is gelukt: wij zijn daar
bijzonder blij mee.
Zoals het er nu naar uitziet gaan er dit jaar nog twee
transporten naar Roemenië. De goederen zijn er en er
worden steeds weer goederen aangeboden. Roemenië zal
zich verder ontwikkelen en wij zullen verder gaan, zolang
we daartoe nog de mogelijkheden hebben.
Zie pag. 2
.

Contactgezinnen:
Pakkettenactie november 2012
Op zaterdag 17 november 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 oktober 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.

Colofon:
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Johan Oldenburger (vervolg)
Om het werk te kunnen blijven doen hebben we wel
vrijwilligers nodig, die zich enkele dagen in de maand
willen inzetten. En er wordt door onze mensen enthousiast
gewerkt, maar een aantal extra handen zou zeer welkom
zijn. Als u zelf wilt helpen of iemand kent die dat zou
willen, geef het dan aan ons door. Op onze website vindt u
meer gegevens.

Eerste halfjaar: veel hulpgoederen vervoerd
Maar liefst vijf vrachtwagens volgeladen met hulpgoederen
zijn er in het eerste halfjaar vanuit Deventer naar Sibiu en
omgeving vertrokken. Aan boord een grote hoeveelheid
schoolmeubilair maar ook rollators, ziekenhuisbedden,
incontinentiemateriaal etcetera.
Het heeft inmiddels een goede bestemming gevonden in
verschillende scholen en instellingen, zowel in de stad
Sibiu als in de omliggende dorpen als Rasinari, Rosia,
Daia, Saliste en Sura Mare. Het laatstgenoemde dorp
ontving overigens voor de eerste keer hulp uit Deventer.
Een van de onderwijzeressen uit het dorp is ook actief in
een school in Sibiu en verzocht ons ook de school in Sura
Mare in ons lijstje van bestemmingen op te nemen.

De chauffeurs hebben de rit met veel plezier gemaakt
en hebben al aangegeven dat ze in 2013 graag weer
een rit willen maken: dank voor jullie inzet en de
gedane toezegging!
Daarna kwam de inmiddels “bekende” Roemeense
vrachtwagen uit Sibiu om 90 kuub hulpgoederen te
vervoeren. Ook dat transport is weer -zoals
gebruikelijk- prima verlopen.

Transport in juni
20 Juni vertrokken Roy Korenromp en Gerard Spoolder
met een vrachtwagencombinatie van Müller in Holten
richting Sibiu. Helemaal vlekkeloos verliep de reis niet:
in Slowakije moest de voorruit van de truck vervangen
worden. Maar na deze “hobbel” bereiken ze vrijdag 22
juni de eindbestemming: Sibiu.

Het eerste transport van dit jaar was eind maart. Toen
vertrokken er maar liefst drie vrachtwagens tegelijk: twee
van Verkeersschool De Weerd (Epe-Zwolle-Apeldoorn) en
een combinatie van Houtvezelbedrijf Fikse B.V. (Nijbroek).

De vrachtwagen van Müller: klaar voor vertrek
Familie van Roy is de beide chauffeurs per vliegtuig
achterna gereisd om te zien hoe het allemaal verloopt
en samen hebben ze er een paar dagjes vakantie aan
vast geknoopt.
Roy en Gerard: hartelijk dank voor jullie inzet!

Naar een “nieuw” magazijn

Transport gereed voor vertrek

De chauffeurs hebben er zin in!
De reis is voorspoedig verlopen, de inhoud van de
vrachtwagens is op de plekken van bestemming gelost, tot
grote vreugde van de ontvangers.

Eind mei gebeurde waar we al heel lang bevreesd voor
waren: er kwam een einde aan het gebruik van onze
opslagruimte aan de Sint Olafstraat.
We konden daar in 2001 tijdelijk onze intrek nemen na
de fatale brand van de eerdere opslagruimte, in eerste
instantie voor een jaar, met stilzwijgende verlenging
zolang eigenaar Ontwikkelings Maatschappij Apeldoorn
geen andere bestemming had voor het pand.
Nadat we elf jaar gebruik hebben mogen maken van
het gebouw kwam het bericht dat er per 1 juli 2012 een
einde komt aan het gebruik weliswaar niet als een
verrassing maar toch was de teleurstelling er niet
minder om.
Na intensief zoeken en een noodkreet in de krant
kwam er een (tijdelijke) oplossing. Machinefabriek
Geurtsen bleek aan de Smyrnastraat te beschikken
over bedrijfsruimte die vrijwel niet gebruikt wordt en
bood ons deze aan als tijdelijke oplossing.
Na het vertrek van de vrachtwagen van Roy en Gerard
werd er met man en macht gewerkt om alle materialen
die nog in het pand aan de Olafstraat waren
achtergebleven naar de Smyrnastraat te vervoeren.
Voorlopig zijn we weer “onder dak”. Met dank aan de
familie Geurtsen!
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Documentatiecentrum in Rosia geopend
Voltrots mailde Alex Dumbrava, voormalig onderwijzer in
het dorpje Casolt en momenteel directeur-onderwijszaken
in de gemeente Roşia waar Casolt toe behoort, dat in Roşia
een documentatiecentrum voor de schooljeugd is
geresliseerd.
Bij zijn berichtje een flink aantal foto’s die een goed beeld
geven van het centrum en ook van de feestelijke opening in
aanwezigheid van een aantal autoriteiten.

Uit de foto’s blijkt overduidelijk dat het overgrote deel van
het meubilair, tafels, stoelen, kasten, maar ook computers
en printers, afkomstig zijn van onze stichting, gekregen van
verschillende scholen, bedrijven en instellingen in
Nederland. Het heeft in Roemenië een goede
herbestemming gevonden en men is er maar wat blij mee!.

opgeknapt en na twee jaar hard werken heeft het
gebouw een ware metamorfose ondergaan. Er is nu
een jeugdhuis in gevestigd waarin de schoolkinderen
van de gemeente Roşia een weekje vakantie kunnen
vieren.
Drijvende krachten achter het project zijn Elena
Neagoe, de echtgenote van burgemeester Valentin
Aldea, en onderwijsdirecteur Alex Dumbrava.

Een groot deel van de inventaris is -ook al weerafkomstig van onze stichting. Bedden, kasten, tafels,
stoelen en nog veel meer is er met verschillende
transporten afgeleverd. Het in Nederland afgedankte
materiaal vindt in Nucet een goede bestemming en het
komt er goed van pas.
Deze zomer hebben de eerste kinderen een deel van
hun vakantie in het jeugdhuis doorgebracht. Het
gebouw biedt ruimte aan 30 kinderen, de helft jongens
en de andere helft meisjes.
Er zijn nog wel wat wensen in Nucet. Men wil graag nog
wat meer sport- en spelmateriaal om de kinderen wat
extra vermaak te kunnen bieden. In overleg met de
familie Buwalda onderzoeken wij momenteel de
mogelijkheden een deel van de opbrengst van de
rommelmarkten daarvoor te bestemmen.

Materiaal blijft binnenkomen

Een dansje ter gelegenheid van de opening

Jeugdhuis in Nucet gereed
Eveneens in de gemeente Roşia, even ten oosten van
Sibiu, ligt het dorpje Nucet. Hier staat een oude school die
niet meer in gebruik is. Simpelweg omdat er nog maar
weinig mensen in het dorpje wonen. Velen zijn de
afgelopen jaren naar Duitsland vertrokken, zo werd ons
vorig jaar verteld toen we er op bezoek waren. Twee jaar
geleden zag de school er nog troosteloos uit en leek meer
op een bouwval.
De gemeente Roşia heeft het oude gebouw echter grondig

Met grote regelmaat blijven wij aanbiedingen van
materialen ontvangen. Recentelijk mochten wij bij een
Deventer onderwijsinstelling de volledige inventaris van
de kappersopleiding demonteren en in ontvangst
nemen. We zijn op dit moment in overleg met enkele
mensen in Roemenië om het een goede bestemming te
geven: dat gaat zeker lukken!
Ook andere materialen blijven binnenkomen. Van
partijen
incontinentiemateriaal
(in
vrijwel
alle
bejaardenoorden en verpleeginstellingen zeer welkom)
tot rollators en vooral schoolmeubilair. Er zijn in
Roemenië nog tal van scholen waar het meubilair
(leerlingensets, schoolborden, kasten, bureaus en ook
computers) hoognodig aan vervanging toe is.
Het magazijn aan de Smyrnastraat begint al weer
behoorlijk vol te raken. In de laatste week van
september komt er weer een Roemeense vrachtwagen
naar Deventer om weer een zending mee te nemen
naar verschillende bestemmingen in de regio Sibiu.
Verder staat er voor november nog een transport
gepland. Eventuele financiële bijdragen zijn welkom!

Vervolg: Contactgezinnen
Onderstaand het verslag van een Nederlands contactgezin
dat bij de mei-actie aanwezig is geweest.
Ervaringen in Roemenië
Het was in mei van dit jaar de eerste keer dat ik de
levensmiddelen-actie in Sibiu mee kon maken. Eigenlijk
wist ik tot nu toe weinig van Roemenië; ik had er niet zoveel
over gelezen en was er nooit geweest.
Dat is veranderd sinds ik Gerard heb leren kennen; hij
vertelde over de contacten tussen Deventer en Sibiu en
over de tassenacties die ieder voor- en najaar worden
georganiseerd. Zelf had hij al jarenlang goede contacten
met een gezin in Talmaciu en dat wilde hij weer gaan
bezoeken. Ik ging graag mee en was heel benieuwd over
hetgeen we zouden zien en gingen meemaken.
We hadden met een groepje van 8 personen een vlotte
reis; we gingen met het vliegtuig vanaf Düsseldorf naar
Wenen. Daar werd er overgestapt op een kleiner toestel dat
rechtstreeks naar Sibiu vloog. Daar werden we opgewacht
door aardige mensen van de Stichting Deventer-Sibiu die
ons naar het pension brachten. Het bleek een knus en
plezierig pension op loopafstand van het centrum van Sibiu.
We hadden al snel telefonisch contact met de familie in
Talmaciu en we maakten een afspraak voor een nieuwe
ontmoeting. Voor hen hadden we ook een koffer met allerlei
kleding meegenomen. In “ons” gezin zijn de kinderen
ondertussen allemaal al opgegroeid en in de twintig. Ze
wonen op de vierde verdieping in een van de sobere
betonnen flats, waarvan er zoveel zijn in Roemenië. Wat
opvalt is het gebrek aan werk voor deze mensen. Er is
geen werk en het leven is ontzettend duur. De prijzen in de
supermarkt liggen op ons niveau en het is dan ook geen
wonder dat de opgegroeide kinderen werk zoeken in het
buitenland. In dit gezin werken er drie in het buitenland: in
Denemarken, Italië en Spanje. Wij hebben veel respect
voor de manier waarop deze mensen hun best doen om te
overleven. Het is blijkbaar de manier om als familie het
hoofd boven water te houden en te kunnen blijven eten en
wonen. Dit gezin is ontzettend blij met onze hulp en met de
jaarlijkse tassenacties.
We hebben ook nog een tweede gezin met een
gehandicapt doofstom jongetje bezocht. Dat was pure
armoe, want ze wonen in een golfplaten hutje op de rand
van een afgraving. Zon of maan schijnen er niet naar
binnen en onder een verzameling oude tapijten ligt
waarschijnlijk geen vloer. Heel logisch dat deze mensen
superblij zijn met onze pakketten.
Het uitdelen van de tassen met levensmiddelen in een
school op een zaterdag is een bijzondere ervaring. Het is
goed georganiseerd en de mensen komen op goed
verdeelde tijden in de loop van de dag. De eersten hebben
al rond 8.00 uur bij de school gestaan. Een goed team van
Roemeense mensen leidt de hele uitdeling. Veel mensen
tonen hun blijdschap en dankbaarheid; ze kunnen het
allemaal heel goed gebruiken.
Wat ons opvalt in de stad Sibiu zijn de prachtig
gerestaureerde gevels en gebouwen in het centrum. Het is
duidelijk dat Sibiu in vroegere tijden een rijke, welvarende
stad is geweest. In het centrum zie je daar beslist de
kenmerken van, maar als je enkele straten daarbuiten
wandelt, zie je een groot gebrek aan onderhoud van
gebouwen en bestrating en je vraagt je af, hoe dit nog goed
kan komen.

Voorlopig kunnen wij weinig anders doen dan de arme
mensen een beetje helpen met levensmiddelenactie en
financiële hulp en dan maar hopen dat er betere tijden
komen waarin ze meer voor zichzelf kunnen zorgen.
Het zou prachtig zijn voor de vriendelijke, aardige en
zeer gastvrije mensen die wij mochten ontmoeten.
Agneta Krooi – van Werven
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 laatste
week van september 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 oktober 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.
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.
Mei 2012 actie
De Mei actie is vlot en goed verlopen, wel zijn opnieuw
niet alle tassen opgehaald. Wat op is gevallen, nu het in
Roemenië slechter gaat, dat onze contact persoon
vaker gebeld wordt voor de actie door de Roemeense
gezinnen of er voor hen bij de actie ook een tas met
boodschappen is. Er blijven na de actie ook minder
tassen staan waarvoor de gezinnen opnieuw een
uitnodigingen moeten krijgen.
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
Peter Groot
Gerard Meeuwsen
Arend Schiphorst

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

Kom eens op bezoek op onze website:

www.deventer-roemenie.nl

