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Van de voorzitter:  
Een greep uit de activiteiten. 
 
In augustus zijn er twee vrachtwagens naar Roemenië 
gegaan. Wagens vol met schoolmeubilair, kasten en 
bureaus afkomstig van het oude ROC in Apeldoorn en 
een school in Tilburg. 
 
Achter deze simpele zin zitten geweldig veel activiteiten. 
Veel vrijwilligers hebben zeer veel energie gestopt in het 
leeghalen van vele klassen van het schoolgebouw in 
Apeldoorn. Dagenlang is er gesjouwd, gedemonteerd en 
is het meubilair en zijn andere onderwijszaken die 
beschikbaar kwamen verzend gereed gemaakt. De 
lokalen werden schoon opgeleverd. De spullen die nu 
verzonden zijn, gaan o.m. naar scholen in Iacobeni, 
Slimniç en Sibiu. 
 
Intussen is er wordt er in Apeldoorn stug doorgewerkt en 
kunnen er met het meubilair nog wel twee transporten 
naar Roemenië gaan. We hoeven niet bang te zijn dat 
we de spullen niet kwijt kunnen, want er is op tal van 
plaatsen  veel belangstelling voor.  
 
Van een huisarts in Deventer kwamen diverse zaken 
beschikbaar, waarmee een dokterspost in Rasinari kan 
worden ingericht. Ook dat is verzonden. 
 
Van de basisschool in Tilburg, die een nieuwe inrichting 
kreeg, kregen we van 8 groepen de leerlingensets. De 
school in Tilburg organiseerde ook een sponsorloop, 
zodat ze een bijdrage konden leveren aan de 
vervoerskosten. 
 
In de vorige Nieuwsbrief hebben we iets verteld over het 
busje voor gehandicaptenvervoer voor Casa Lumunii. 
De bus is gekocht en door onze vrijwilligers, bij het 
transport in maart naar Roemenië gebracht. Helaas 
deden zich onverwacht wat bureaucratische problemen 
voor, maar die zijn nu opgelost en de bus kon in gebruik 
worden genomen. 
 
Er staan honderden kledingdozen gereed die in 
september naar Roemenië gaan en onder meer 
bestemd zijn voor het dorpje Cristian, even ten westen 
van Sibiu. 
. 

 Mededeling van Contactgezinnen. 
 
Pakkettenactie november 2009. 
 
Op zaterdag 14 november 2009 worden er weer tassen met 
boodschappen uitgereikt in Sibiu.  
De kosten van één pakket zijn € 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: 
 
Vermeld bij uw overschrijving duidelijk de naam van het gezin 
en het I.D. nummer. 
 
Mocht u meer dan één gezin ondersteunen, wilt u dan voor elk 
gezin apart een overschrijving maken. 
  
Het bedrag dient uiterlijk 15 september 2009 bij ons binnen te 
zijn. Mochten wij uw betaling te laat ontvangen dan storten wij 
het bedrag terug op uw rekening.  
 
Uw gezin ontvangt dan geen pakket! 
 
Lees verder op pagina 4 
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Er wordt gewerkt aan een promotie DVD die een indruk 
moet geven van de verschillende activiteiten van onze 
stichting.     Vervolg: pag. 2 
Vervolg:  
Van de voorzitter 
 
Er worden nu opnames in Nederland gemaakt. Het plan 
is om in november opnames in Roemenië te maken. We 
willen dan een aantal zaken in een week concentreren: 
een transport, uitdelen van levensmiddelenpakketten 
van Contactgezinnen en bestuurlijk overleg. We hopen 
dat de DVD begin 2010 beschikbaar is en dat we die 
dan kunnen presenteren in het kader van het twintig jarig 
bestaan van de stichting. 
 
Op woensdagavond 23 september gaan we een avond 
organiseren voor al onze actieve vrijwilligers om even 
terug te blikken op de activiteiten van dit jaar en naar 
voren te kijken op de activiteiten die komen.  
 
Tot nu toe is 2009 een jaar vol met activiteiten, die 
uitgevoerd worden door vrijwilligers met een warm hart 
voor de mensen in Roemenië. 
 
     
Busje voor Casa Luminii in gebruik 
 
In de Nieuwsbrief van februari 2009 schreven we over 
het busje dat ingericht is voor het vervoer van mensen in 
een rolstoel bestemd voor Casa Luminii in Sibiu. In dit 
“huus van licht” worden meervoudig gehandicapte 
kinderen opgevangen en verzorgd. De instelling wordt 
voor een groot deel gefinancierd door de Nederlandse 
stichting Sion International. 
Voor het dagelijks vervoer van de kinderen van huis 
naar Casa Luminii en terug, werd gebruik gemaakt van 
een inmiddels volledig versleten busje. Geld om een dat 
te vervangen was er niet. Onze stichting heeft een goed 
gebruikt busje aangekocht in Nederland en dat 
geschonken aan Casa Luminii. 

 

 
Het busje op weg naar Roemenië 

Nadat het busje is aangekocht heeft Autoschadebedrijf 
Hannink in Deventer kostenloos enkele beschadigingen 
hersteld en in maart is het naar Sibiu gebracht. Daar is 
het met groot enthousiasme ontvangen. Toch waren 
daar nog enkele bureaucratische hobbeltjes te nemen.  
 
Wat bleek: Casa Luminii en ook de Nederlandse 
Stichting Sion International konden geen voertuig 
importeren zonder importheffingen te betalen. Gelukkig 
bleek een collega-instelling in Sibiu dat wel te kunnen en 
zo is alles nog in orde gekomen en kan het busje uit 
Nederland de kinderen van Casa Luminii vervoeren. 

Eind juli kregen we vanuit Sibiu de bevestiging dat alle 
administratieve procedures afgewikkeld zijn en dat het busje 
voorzien is van een Roemeens kenteken. Onderstaande foto 
werd meegestuurd om te laten zien dat het nu echt in orde is. 
 

 
Het busje in Roemenië met Roemeense kentekenplaten! 

 

Uw bijdrage is welkom 
 
Op onze oproep in de vorige Nieuwsbrief  financieel bij te 
dragen hebben we enkele donaties ontvangen. Ook Sion 
International heeft enkele weldoeners bereid gevonden een 
bijdrage te leveren. Daarmee is  een deel van de 
aanschafkosten gedekt. Bijdragen zijn nog steeds welkom 
op bankrekening 37.77.86.578 onder vermelding “busje 
Casa Luminii”. Steunt u ons en Casa Luminii? 
 
 
ROC Aventus Apeldoorn 
Schenking betekent forse klus 
 
In het voorjaar werden we benaderd met de vraag of we voor 
scholen in Roemenië wellicht nog wat meubilair en andere 
inventaris kunnen gebruiken. We zijn daarop naar Apeldoorn 
gegaan naar het schoolgebouw aan de Molendwarsstraat. 
Daar was tot voor kort een onderdeel van ROC Aventus 
gevestigd. Omdat het ROC aan de Laan van de 
Mensenrechten inmiddels een geheel nieuw pand had 
betrokken, werd het gebouw aan de Molendwarsstraat 
afgestoten. En: daarbij zou het nodige schoolmeubilair 
vrijkomen waarvoor in de nieuwbouw geen plek was. Of wij dat 
wellicht zouden willen hebben voor Roemenië, was de vraag. 
 

In de gesprek dat volgde werd al snel duidelijk dat de 
hoeveelheid materiaal dat beschikbaar zou komen wellicht vier 
vrachtwagenladingen groot zou zijn. We hebben daarop met 
het ROC de afspraak gemaakt dat wij zullen zorgen voor de 
afvoer van alle overtollige inventaris en het gebouw 
“bezemschoon” opleveren en dat het ROC als tegenprestatie 
zal bijdragen in de transportkosten. 
 

Er werd een plan de campagne opgesteld. Vanaf mei werd er 
elke dinsdag en donderdag door een groep vrijwilligers in de 
school gewerkt. Vanaf de verschillende etages werd al het 
meubilair op een vaste plek op de benedenverdieping 
verzameld. Een gedeelte werd vervolgens naar ons magazijn in 
Deventer vervoerd en daar opgeslagen. Zo konden we in juni 
een van de gebouwen “bezemschoon” opleveren.  
 

Inmiddels had de school ook het andere gebouw verlaten en 
kon ook hier begonnen worden met het verzamelen van de 
inventaris op een centrale plek. Omdat het magazijn in 
Deventer al aardig vol was, mede door het meubilair van de 
school uit Tilburg, werd voor een andere oplossing gekozen. 
 



 
Werkoverleg in de school in Apeldoorn 

 

Dinsdag 28 juli reed een Roemeense vrachtwagen voor in 
Apeldoorn. Die werd tot de nok gevuld en vertrok richting 
Roemenië. Bij school 25 in Sibiu, school 23 in de wijk 
Tiglari, ook in Sibiu, en bij scholen in Iacobeni (ook wel 
Jacobsdorf genoemd) en Slimnic is de lading bezorgd. 
 

 
Een klein deel van het meubilair in Apeldoorn 

 
Van de genoemde scholen hebben we inmiddels erg 
enthousiaste reacties ontvangen. Men was verbaasd over 
de goede kwaliteit van de schoolmeubeltjes en de andere 
inventaris die we kwamen brengen. “Het lijkt wel nieuw, zo 
mooi ziet het er nog uit” was een van de reacties. 
 
7 Augustus stond de “Roemeen” opnieuw voor de poort in 
Apeldoorn en opnieuw werd er circa 90 kuub aan school-
materiaal ingeladen en ook dat heeft weer een goede 
bestemming gevonden in en rond Sibiu. 
 

Roep om hulp uit Iacobeni 
 

Vanuit het plaatsje Iacobeni bereikte ons een verzoek om 
hulp voor de plaatselijke school. Onderstaand plaatje geeft 
aan dat het verzoek volkomen terecht is.  
 

 

 April 2009: Twee vrachtwagens naar Sibiu 
 
Twee vrachtwagens met aanhanger van Verkeers-
school de Weerd (Epe, Apeldoorn en Zwolle) zijn 
medio april afgereisd om in en rond Sibiu een grote 
hoeveelheid hulpgoederen af te leveren. De 
bestemming bestond uit een aantal scholen, zieken-
huizen en de medische post en het dorpshuis in Casolt.  
 

 
Een vrachtwagencombinatie van Verkeersschool De Weerd 

 
Samen met de beide vrachtwagens is ook de 
rolstoelbus voor Casa Luminii naar Sibiu gereden. 
Daarnaast is een groepje vrijwilligers van SDR 
meegereisd om bij het bezorgen van de beide 
vrachtwagenladingen behulpzaam te zijn.  
 
Wij zijn de mensen van Verkeersschool De Weerd zeer 
erkentelijk. Niet alleen voor het feit dat ze met groot 
enthousiasme het transport hebben verzorgd maar ook 
nog eens een deel van de kosten voor eigen rekening 
hebben genomen!  
 

Pompoenenoogst weer overvloedig 
 

De heer Jan Brinkman uit Twello heeft al weer een 
goed gevoel over de pompoenenoogst die hij dit najaar 
verwacht. Het ziet ernaar uit dat er weer heel veel 
geoogst zal kunnen worden. Binnenkort zijn ze weer 
verkrijgbaar aan de Iordensweg in Twello. Een deel 
van de opbrengst komt ten goede aan de activiteiten 
van SDR. 
 

Koninklijke onderscheiding 
 

29 April werd mevrouw Wijnbergen in Twello op een 
heel bijzondere manier verrast. Al vroeg in de ochtend 
kwam de burgemeester van Voorst op bezoek. Hij 
kwam haar de versierselen opspelden die behoren bij 
de benoeming tot lid in de Orde van Oranje Nassau. 
Mevrouw Wijnbergen ontving deze koninklijke 
onderscheiding vanwege haar verdiensten voor een 
aantal vrijwilligersorganisaties, waaronder ook Stichting 
Deventer-Roemenië. 
Mevrouw Wijnbergen: Van harte geluk gewenst. 
 

Karel Balster en Paul Kemper overleden 
 
24 Januari hebben we afscheid moeten nemen van 
Karel Balster die gedurende lange tijd als vrijwilliger 
aan SDR was verbonden. Zijn interessegebied was 
met name de sectot gezondheidszorg. Karel is 69 jaar 
geworden. 
 
Op 7 juli is Paul Kemper overleden. Ook hij behoorde 
tot de vrijwilligers van SDR. De belangstelling van Paul 
lag op het gebied van onderwijs. 
We wensen de families Balster en Kemper veel sterkte 
bij het verwerken van dit grote verlies. 

 



Vanaf 1 september: 
Kleding weer welkom! 
 
Na de zomerstop zijn de vrijwilligsters (inderdaad: 
alle- maal dames) van de kledingafdeling weer 
begonnen met het sorteren en verzendklaar maken 
van de aangeleverde kleding. 
U kunt uw nieuwe of gebruikte kleding (onbeschadigd 
en gewassen) aanleveren. Dinsdag van 10.00 tot 
14.00 uur en op donderdag van 11.00 tot 15.00 uur.  
Het adres: Sint Olafstraat 1 in Deventer. 
 

Vervolg: Contactgezinnen. 
Beste mensen, 
Om maar direct met de deur in huis te vallen: we zijn 
vanaf de komende actie in november genoodzaakt 
om de prijs per boodschappentas te verhogen naar 
30 Euro per tas. Voor het eerst sinds het begin van 
onze acties moeten we dit doen. Zoals in de vorige 
nieuwsbrief al vermeld, kunnen we op dit moment 10 
tot 20 procent minder kopen voor het oorspronkelijke 
bedrag dan een paar jaar geleden, en dat wordt 
eigenlijk elke keer dramatischer. Gelukkig konden we 
tot nu toe putten uit onze kleine buffer, zodat we de 
tas toch nog voldoende konden vullen, maar nu raakt 
ook de bodem van onze buffer in zicht, dus we 
kunnen niet veel anders. We hopen dat u hiervoor 
begrip kunt opbrengen en dat u ondanks deze 
prijsverhoging mee blijft doen, want het kan niet vaak 
genoeg gezegd worden hoe hard het nodig blijft. 
We hebben nog steeds een forse wachtlijst van 
mensen, die door de organisatie in Roemenië 
opgegeven zijn voor een boodschappentas, en we 
kunnen nog steeds niet aan alle vraag voldoen. Ook 
roep ik u weer op, net als eerdere keren, om in uw 
omgeving na te gaan of er mensen zijn die ook mee 
willen doen. Misschien is het goed hierbij te melden, 
dat ook giften (van 10 euro of een veelvoud daarvan) 
van harte welkom zijn. Er zijn mensen die wel willen 
helpen, maar verder geen band met het gezin willen 
opbouwen, en daar is de gift dan een prima 
alternatief voor. Zo’n 10 tot 12 gezinnen in Roemenië 
profiteren al van deze wijze van ondersteuning.  
Ik bedank u alvast bij voorbaat voor uw 
betrokkenheid bij de Roemeense zaak. 
Peter Groot. 
 
Van de penningmeester contactgezinnen. 
Zoals reeds in de vorige nieuwsbrief werd 
aangekondigd, zijn we op dit moment genoodzaakt 
de bijdrage voor een pakket te verhogen van € 27,00 
naar € 30,00 zodat wij een pakket kunnen blijven 
samenstellen dat ondanks de prijsverhogingen in 
Roemenië op het niveau kan blijven van de laatste 
acties. De automatische incasso zal in verband met 
deze verhoging worden aangepast. Op dit moment 
wordt ongeveer 50 % 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, 
telefoonnummer 0529-481976. Willen de mensen die 
gekozen hebben voor automatische incasso de 
bijdrage niet normaal betalen, dit veroorzaakt een 
hoop extra werk. Bij twijfel liever even bellen. 
Pakjes versturen naar Roemenië. 
Nederlandse gezinnen die hun Roemeense gezin 
een pakje willen sturen en niet weten hoe dit te 
organiseren kunnen contact op nemen met: 
Johan van Diepen of Arend Schiphorst. 

 Van de penningmeester contactgezinnen (vervolg) 
De automatische incasso zal deze keer in de eerste  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 15 september 
2009, zodat wij voldoende tijd hebben voor de voorbereiding 
van de actie, 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 een hoop 
zoekwerk. 

 
wachten op een levensmiddelenpakket 

Tassenactie mei 2009. 
De actie is op zich goed verlopen. Er zijn echter wel weer 
enkele tassen niet afgehaald ondanks een tweede uitnodiging 
om telefonisch contact op te nemen met Anca Bruda, onze 
Roemeense contactpersoon. Hierna zijn deze tassen uitgedeeld 
aan mensen in achterstandswijken. De Nederlandse gezinnen 
zijn hiervan op de hoogte gesteld. 
 

 
Uitdeelactie in volle gang 

 

Brieven. 
U kunt ook deze keer weer brieven meegeven voor uw 
Roemeens gezin. We zouden deze graag voor 15 oktober 
2009 in ons bezit hebben. U kunt de brieven naar het bekende 
postbusadres van de groep Contactgezinnen sturen. 
 
Informatie adressen voor de groep Contactgezinnen: 
E-mail adres: contactgezinnen@hotmail.com  
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 (0571) 261313. 
Arend Schiphorst (0529) 481976. 

 


