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                                                                            Nieuwsbrief  april  2013 

 
Met dank aan bright.fm 
 
Van de voorzitter:   Veel zon en ijskoud. Zo’n voorjaar kan ik mijn niet herinneren. Een 
winter waar maar geen einde aan lijkt te komen. Maar gelukkig is het dan nu toch 
voorjaar geworden en daarnaast hebben wij onze goede huizen, zijn de supermarkten 
goed gevuld en hebben de meeste van ons een auto. Warmte, genegenheid, liefde, 
toekomst. Soms zien we het wel eens een tijdje niet zitten. Hebben we misschien overal 
kritiek op en stijgt de werkloosheid maar zeg nou zelf….Zo beroerd hebben we het, 
ondanks de economische crisis toch ook weer niet. 
Heel anders is dat in Roemenië. Als we de situatie daar vergelijken met de “winter” dan 
leeft men daar al een hele tijd in een zeer strenge winter. Want ook al is het land 
inmiddels als bijna 23 jaar bevrijd. De armoede is daar niet te vergelijken met de situatie 
zoals wij die bij ons kennen. Ik blijf hopen en bidden dat er ook een Roemeense lente zal 
aanbreken. Bidt u met me mee? 
De afgelopen drie maanden is er weer van alles gebeurd. We hebben bezoek gehad uit 
Roemenië, n.l. Pilu en Hadasa Hadarean en ook hebben we een markt gehad, er is een 
maaltijd geweest voor ons komende zomerproject en dit weekend zijn we 
vertegenwoordigd op een beurs. Dan zijn Chris Jonker en ik afgelopen februari ook nog 
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naar Roemenië geweest. Verder zijn we druk in de weer met het voorbereiden van onze 
outreach komende zomer. Een groep jongeren gaat twee weken lang samen met ons en 
twee Nederlands- Roemeense vertalers op outreach. Het beloofd een geweldige tijd te 
gaan worden en verderop in de nieuwsbrief kunt u er nog meer over lezen. 
Rest me nog jullie allemaal een goed voorjaar toe te wensen. De volgende nieuwsbrief 
komt uit zodra er weer genoeg nieuws is.
 

 
Dick Krabbendam,  
voorzitter SNR 

 

Beurs “Afrit 71”    Het weekend van 19 op 21 april a.s. is er een grote beurs in 
Wieringerwerf onder de naam Afrit 71. Het betreft een beurs waarbij bezoekers 
kunnen genieten van een grote variëteit aan ondernemers op het gebied 
van lifestyle, tuinieren, wonen, financiën, auto's, beauty, ontspanning en nog 
veel meer. Jaarlijks presenteren ruim 150exposanten diverse producten en diensten. 
 
Ook de SNR heeft een uitnodiging gekregen om op deze beurs te komen staan, 
speciaal voor het zomerproject waarbij een jeugdgroep gaat bouwen in Roemenië en 
ook nog een vakantieweek organiseert. Zij zullen er staan met tomaten en paprika’s. 
Deze zijn geschonken en mogen door ons weer verkocht worden. Daarnaast 
verkopen we ook virtueel bouwstenen. U kunt bij ons symbolisch bouwstenen kopen 
waar wij komende zomer mee kunnen helpen met het bouwen van een huis voor een 
dakloze. Dus, wanneer u nog geen plannen heeft voor komend weekend. Kom naar 
Afrit 71. U kunt ons vinden bij marktkraam 136!! Kijk hier hoe u de beurs kunt 
bereiken. 
 

Geef je op voor de Rabo- fietssponsortocht.      Op 8 juni willen we als 
SNR weer meedoen met de Rabo- sponsortocht. Het is een geweldige manier om 
250 euro voor ons werk in Roemenië bij elkaar te fietsen. En daar komt nog bij dat 
het je, in tegenstelling tot de meeste sponsortochten, geen geld kost maar juist geld 
oplevert. We mogen met een ploeg van maximaal 10 deelnemers aan de start in 
Hippolytushoef verschijnen. Ieder die de tocht van zo’n dertig kilometer uitrijdt, 
verdient daarmee 25 euro voor het goede doel. Gaan we met z’n allen verkleed, dan 
kunnen we nog eens 25 euro per persoon erbij verdienen. Zeer de moeite waard 
dus.  
 
Wie zin heeft om ook mee te rijden, moet zich even melden bij de SNR. Bellen kan, 
mailen is nog beter. info@stichtingnetwerkroemenie.nl en geef jezelf en eventuele 
andere vrienden/ familieleden op. 
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Outreach tussen 13 en 27 juli a.s. zal er een groep jongere, tussen de 14 en 19 
jaar in Sighisoara een deel van hun vakantie besteden aan het zomerproject van 
Stichting Netwerk Roemenië in samenwerking met Veritas en David Mc.Guire. Nadat 
zij op de 13de een vlucht hebben gemaakt van Eindhoven naar Debrecen in 
Hongarije worden ze vandaar opgepikt en naar Sighisoara gebracht. Daarmee zullen 
ze meteen al een groot deel van het land zien. De eerste week wordt er onder leiding 
van David Mc.Guire meegeholpen aan de bouw van huisjes voor daklozen. De 
tweede week organiseren we samen met Veritas een bijbel- vakantieweek in de wijk 
Stephan Cel Mare.  
De deelnemers betalen zelf voor hun reis en verblijf, inclusief vliegen.  Daarnaast 
proberen ze zoveel mogelijk geld via acties bij elkaar te krijgen voor de 
“projectkosten”. Zo hadden ze zondag 14 april na de kerkdienst in de Oase in Anna 
Paulowna een gemeentemaaltijd georganiseerd. 
Twee super- goede koks hadden een heerlijke Indische maaltijd bereid en de 
deelnemers van de komende zendingsreis naar Roemenië bedienden de 
aanwezigen. De prijs van de maaltijd mocht iedereen zelf bepalen maar……de 
opbrengst was wel bestemd om te worden gebruikt voor de projectkosten. Het werd 
gezellig met elkaar eten. En de opbrengst?         Ruim zeshonderd euro ! 
Ook staan ze in het weekend van 19 tot 21 april op de Afrit 71. Er staan nog 
meerdere activiteiten op het programma, maar als u denkt van “dat vind ik geweldig 
dat deze jongeren dat gaan doen en u wilt hun project ondersteunen? Dan kunt 
hun project eventueel financieel sponsoren door een bedrag over te maken op 
rekening van de Stichting Netwerk Roemenië te Hippolytushoef. Het 
rekeningnummer is 1221.23.182. Vermeld er wel bij “sponsoring projectkosten 
zomerproject”.                 

 
                        Gemeentemaaltijd bracht ruim 600 euro op.  
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Bezoek Pilu en Hadasa  Tussen 9 en 14 maart waren de voorganger van de 
Mannakerk uit Sighisoara, Pilu en zijn vrouw Hadasa en zoonlief Marcus bij ons op 
visite in Nederland. Voor de familie was het de eerste keer dat ze daadwerkelijk 
Nederland bezochten en het werd een heel fijne tijd. Op maandag zijn we met een 
paar Roemeens- Nederlandse gezinnen naar Ballorig in Sneek geweest, een feitelijk 
grote, overdekte speeltuin waar de kinderen naar hartenlust konden spelen de 
volwassenen konden bijpraten. Op woensdag hebben zowel Pilu als Hadasa een 
presentatie gegeven in de Oase in Anna Paulowna. Met deze presentatie raakten ze 
de harten van menigeen. Pilu vertelde over zijn jongere jaren, waarbij hij was 
begonnen in 1992 in de riolen van Boekarest. Tweeëneenhalf jaar langs heeft hij 
kinderen in de straten van Boekarest geholpen en uiteindelijk heeft hij een heel 
groepje kinderen over gebracht naar Targu Mures om met hun een complete nieuwe 
start te maken. 
Tegenwoordig zet Pilu zich met name in voor de Manna- kerk, die van vol- 
evangelische huize is en is samengesteld uit Roemenen uit verschillende lagen van 
de bevolking. Dit is voor Roemeense begrippen uitzonderlijk en het betreft dan ook 
een zeer charismatische beweging. 
Hadasa is ooit begonnen als een zeer succesvolle zakenvrouw in Boekarest en komt 
uit een niet- Christelijk gezin. Het was ook rond 1992 dat zij door bijzondere 
omstandigheden tot geloof kwam dankzij een vrouw uit Congo. Dit leidde er 
uiteindelijk toe dat ze hoofd werd van Jeugd met een Opdracht in Targu Mures.  
Ook werd ze erg geraakt door de omstandigheden in de kindertehuizen in Roemenië. 
Vanuit Jeugd met een Opdracht (YAMC) werkte ze in een tehuis en heeft ook de 
stichting Crown, onderdeel van YMCA, opgericht waarbij ze probeert het lot van de 
kinderen te verzachten door heel veel aandacht aan de kinderen te besteden 
Nu heeft ze ook Pilu aan haar zijde en met nog een aantal mensen spannen ze zich 
enorm in voor deze kinderen. Meer weten over stichting Crown? Klik dan hier.  
Op donderdag is de familie weer terug gevlogen vanuit Dortmund naar Targu Mures. 

         
         Gezellig samenzijn met Pilu, Hadasa, Marcus, Angi, Bernard en Sofie 

http://crownromania.org/


 
 
Verslag Roemeniëreis februari jl.    Op zaterdag 16 februari stonden we met een 
hoop mensen klaar voor de komst van Paul, de vrachtwagenchauffeur uit Targu 
Mures, die wekelijks op Aalsmeer rijdt. Vandaar brengt hij bloemen van de 
bloemenveiling naar Roemenië. De laatste jaren is de handel in bloemen slecht 
omdat er niet veel mensen meer zomaar een bos bloemen kunnen kopen, dus neemt 
Paul ook graag andere goederen mee. En zo hebben wij hem via een andere, 
Nederlandse chauffeur leren kennen en vandaag neemt hij al weer voor de zoveelste 
keer spullen mee van onze opslag naar Roemenië. Heel veel kleding en meubelen 
dit maal. Na een aantal uren zweten met de mensen die ons waren komen helpen 
met inladen (iedereen nog reuze bedankt daarvoor) zit alles in de wagen en vertrekt 
Paul richting Roemenië via Duitsland, Tsjechië en Slowakije, door Hongarije en tot 
slot Roemenië. 
 
Nadat Paul is vertrokken maken ook Chris Jonker en ik ons klaar om richting 
Roemenië te vertrekken. Chris is een heel serieuze man van even in de dertig met 
thuis zijn vrouw en drie kinderen. Chris heeft een hart voor Roemenië en dat heeft hij 
al vele jaren.  
 
We kennen elkaar van een bijzondere plaats, nl. van een grote autosloperij in Oost- 
Blokker. Daar was ik op een gegeven moment op zoek naar een auto-onderdeel en 
Chris, groot en sterk, hielp mij als medewerker van het sloopbedrijf. En ik had 
natuurlijk mijn vooroordeel zo van…..een beetje afstand houden. Nadat hij het 
onderdeel dat ik nodig had los had gesleuteld vroeg ik hem: “Hebben jullie wel eens 
oude Renault Traffics om te slopen, want ik heb zo’n wagen?” “Dat is ook toevallig” 
zij Chris. “Want ik heb ook zo’n wagen. Alleen, die doet het niet. Als hij het wel doet 
ga ik er mee naar Roemenië want onze kerk heeft daar een project.” Bij het horen 
van de woorden kerk, Roemenië en project begon ik direct anders tegen deze grote 
en sterke sloper aan te kijken en ik legde hem uit dat ook ik mijn camper gebruik voor 
een project in Roemenië. 
 
Vanaf deze dag bleven Chris en ik contact houden. In 2010 kwam Chris zelfs met zijn 
hele gezin naar Sighisoara en hielp mee met het bouwen van het huis voor Szusza 
en haar kinderen. Hij verbaasde iedereen toen bleek dat hij heel goed de 
zigeunertaal beheerste en zijn vrouw Annemieke trouwens ook. Geleerd in 
Nederland van Nederlandse Zigeuners. In een paar weken tijd. In 2011 zijn we 
samen met ene Georghe naar Roemenië geweest en in oktober 2012 hebben we 
elkaar in Negreni op een antiekmarkt opnieuw ontmoet, omdat we gelijktijdig in 
Roemenië waren. Toen ontstond ook het idee om een keer samen te gaan. De kerk 
van Chris onderhoudt nl. contact met een kerk in Jibou en daar kom ik ook af en toe 
omdat er vanuit Sighisoara contacten zijn met een drukkerij die voor o.a. Roemenië 
en Albanië bijbelstudies drukt en uitgeeft. Ook hebben we er in 2012 twee keer 
dakpannen opgehaald. Het werd deze trip die we samen gingen doen. Maar goed, 
terug naar de tocht nu. 
 
Nadat Paul dus rond 12 uur op deze 16de februari vertrokken was, vertrokken ook wij 
met camper en aanhanger vol met voedsel, kleding en sanitaire producten richting 
zuid- oosten maar dan iets westelijker nl. via Duitsland en Oostenrijk. De eerste 
nacht brachten we door op een parkeerplaats in Würzburg en de tweede in 



Berettyóújfalu in Hongarije, vlak bij de Roemeense grens. Op maandag kwamen we 
aan in Sighisoara waar de volgende dag ook Paul aankwam. 
De vrachtwagen werd uitgeladen, eerst bij onze eigen opslagplaats voor het 
merendeel van de goederen. Maar er was ook iets speciaals meegekomen. Namelijk 
een CV- installatie die op hout en kolen gestookt kan worden. Die was bestemd voor 
Veritas en met heel veel vakkundigheid wist Paul zijn vrachtwagen te parkeren op de 
achterplaats. Daarvoor moest hij wel door een ingang die zó smal was dat het 
werkelijk centimeterwerk werd. 

  
Paul zet wagen op achterplaats                 CV installatie uitladen 
 
Op woensdag zijn we o.a. bezig geweest om meubilair van onze opslag naar een 
familie buiten Sighisoara te brengen. Verder hadden we overleg over ons komend 
zomer- project en waren we bij het middagprogramma van Veritas. 
Donderdag zijn we in eerste instantie naar Chinari gereden, even buiten Targu Mures 
om daar schoolmeubelen te brengen voor een naschools project. Deze stoelen en 
banken waren gedoneerd door de school de Bijenkorf uit Oudesluis en worden vanaf 
nu gebruikt door Care Foundation en stichting Laleaua in Tarnaveni 
 
Nadat we de schoolmeubelen bezorgd hadden, reden we dwars door Roemenië, 
terug richting Hongarije. In Marghita waar Harmen en Janny Hulsman een grote 
boerderij runnen en waar ook noodgoederen staan opgeslagen konden we een 
ziekenhuisbed krijgen voor een vrouw die dat zeer dringend nodig heeft in weer een 
heel ander deel in Roemenië, n.l. in Resita, wat dicht ligt bij Timisoara. Nadat we het 
bed hebben opgehaald rijden we naar Jibou waar vrijdag, zaterdag en zondag een 
conferentie is bij de Pinksterbeweging.  
Deze conferentie wordt gehouden door Steve en Rita Videl uit de Verenigde Staten 
en betreft profeteren. Via de Sjaloomgemeente in Heerhugowaard is dit echtpaar in 
Jibou gekomen en we wonen op vrijdag deze conferentie bij. Veel familie van Chris 
en ook enkele andere bekenden zijn uit Nederland overgekomen. De nadruk van het 
onderwijs van Steve en Rita ligt eigenlijk op het positief en opbouwend profeteren.  
 
Maar daar is heel veel over te lezen en te leren en helaas hebben Chris en ik maar 
één dag om dit bij te wonen want zaterdag vertrekken we bijtijds voor de ruim 
vierhonderd kilometer Roemeense wegen naar Resita. ’s Avond laat komen we daar 
aan en in het donker halen we het oude “bed” wat absoluut de naam bed niet meer 
waardig was, uit het huisje en met heel veel passen en meten weten we het nieuwe 
bed erin te krijgen. Voor de nieuwe eigenaar Maria, die zwaar gehandicapt is, is het 
een enorme verbetering. 

http://www.carefoundation.nl/
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De nacht brengen we door bij de moeder van Maria, maar voor die tijd worden we 
nog verwend op een uitgebreide warme maaltijd. Na een goede nachtrust op de bank 
vertrokken we de volgende dag redelijk vroeg in de ochtend richting Oostenrijk. We 
brachten nog een kort bezoek aan een geweldig tijdloos dorpje, genaamd Apadia om 
er de groeten over te brengen aan de ouders van iemand van Facebook.  
 

 
Maria (links) op haar nieuwe bed. 
 
 
Aan het eind van de avond stopten we in Oed, midden in Oostenrijk na een bijzonder 
goede rit. In Oed ervaren we heel bijzonder de aanwezigheid van God. Want terwijl 
we bezig waren op “nachtrust te gaan” ontstond er kortsluiting voorbij de 
huishoudaccu en er ontwikkelde zich een hevige rookontwikkeling.  
 
Nog net op tijd ontdekten we het (voor we waren ingeslapen) en met veel moeite 
kwamen we bij de accu om de bedrading te ontkoppelen. De isolatie was voor een 
deel al weggesmolten en een kussen was al zwartgeblakerd.  
Nadat alle rook weer uit de camper was verdwenen zijn we opnieuw gaan slapen en 
op maandagavond arriveerden we aan het eind van de dag weer in de noordkop 
van Noord- Holland na een geweldige reis waarbij we aan alle kante de 
aanwezigheid van de Here hadden mogen ervaren. 
 
 
 
 



Vraagbaak   Herhaaldelijk krijgen we van zowel particulieren als ook van kerken en 
stichtingen het verzoek uit te kijken naar iets wat zij niet hebben en ook (vaak) niet 
kunnen betalen. 
Ik heb daar nu maar eens een lijstje van gemaakt want wellicht kunnen we via deze 
nieuwsbrief hulp bieden. Kunt u helpen? Neem dan contact op met de SNR, dan 
kunnen we e.e.a. afspreken. Overigens…niet alles hoeft gratis te zijn 
 
 
De manna- kerk:    Ons bereikte het bericht dat er in de Manna- kerk vorige maand 
is ingebroken. Daarbij zijn diverse muziekinstrumenten gestolen waaronder de 
gitaren, het keyboard en de microfoons.  Wellicht zijn er onder u die in staat zijn om 
te helpen zodat er in de kerk weer volop Worship kan worden bedreven. 
Daarnaast zoekt de Mannakerk ook voor in de keuken een koelkast en een 
afwasmachine. 
 
 
Voor een dorpshuis in Biertan:    Van de pensionhoudster waar we regelmatig met 
onze teams logeren, kwam het verzoek of we zouden willen kijken naar bestek voor 
een multifunctioneel gebouw in Biertan (dicht bij Sighisoara) Met regelmaat worden 
vanuit dit gebouw ook condoleances gehouden na een begrafenis. Er komen dan 
vaak grotere groepen. Maar men heeft dan niet voldoende bestek voor eventuele 
maaltijden. Daarom kwam de vraag bij hun vandaan of wij uit zouden kunnen kijken 
naar de mogelijkheid om zo’n 200 messen, vorken en lepels en wellicht ook 
dessertlepels, gebaksvorkjes en theelepels  voor hun te vinden. Wel allemaal van 
dezelfde soort! (dus geen allergaartje)  
 
 

Elektrische piano gezocht.    We hebben het verzoek gekregen uit te 
kijken naar een elektrische piano voor een pianist die meespeelt in het orkest van een 
kerk in Turda. Het hoeft niet gratis te zijn. Er wordt gedacht aan een Yamaha, Roland 
o.i.d. Men kan maximaal 150 euro geven maar goedkoper mag natuurlijk ook. 
 
Tot zover de vraagbaak 
 
 
Speelgoedactie van het Baken uit Wieringerwerf.    Basisschool het Baken en dan 
met name een aantal scholieren uit de klas van juffrouw Alisa hebben actie 
gehouden, speciaal voor de SNR, om speelgoed in te zamelen. Op woensdagmiddag 
27 maart kwam juf Alisa met een aantal leerlingen in Hippolytushoef het speelgoed 
brengen. Het speelgoed zal komende mei mee worden genomen, speciaal voor 
Veritas waar veel kinderen door worden gesteund. 
We willen de kinderen en juffrouw Alisa heel erg bedanken voor deze actie. 



 
Speelgoed voor kinderen in Roemenië, bijeengebracht deze vier geweldige meiden. 
 
Voorjaarsmarkt    Op zaterdag 23 maart jl. hadden we weer een voorjaarsmarkt. 
Vorig jaar zijn we er niet aan toe gekomen maar nu onze september en 
novembermarkt moest het nu gewoon doorgaan. Buiten was het deze dag Siberisch 
koud en dat maakte dat het bezoekersaantal niet al te hoog was. Het aanbod 
daarentegen was wel groot en er werden dan ook goede zaken gedaan naast al de 
koffie en het lekkers dat er bij de bar was te halen. 
We hadden uiteindelijk toch nog een bruto opbrengst van ruim 600 euro. En 
voorwaar. Dat was niet mis. Een deel daarvan is verdiend door verkoop van de 
overheerlijke stukken taarten bij de koffie en thee. 
 
Volgende reis is in mei     Voor mei a.s. heb ik een volgende reis gepland. 
De aanhanger gaat natuurlijk weer mee en dit keer laden we hem vol met speelgoed. 
In mijn optiek is speelgoed essentieel om kinderen creatief te krijgen. Een kind dat niet 
speelt loopt een heel stuk ontwikkeling mis. Want het ontwikkeling van creativiteit op 
jonge leeftijd is broodnodig om op latere leeftijd voldoende oplossend vermogen te 
hebben. En dat is weer nodig om te kunnen werken aan je verdere ontwikkeling. En in 
een land als Roemenië moet nog heel wat ontwikkeld worden!! 
Naast het wegbrengen van deze spullen wordt ook de outreach voor komende zomer 
verder voorbereidt en natuurlijk komen we er ook om anderen weer te bemoedigen. 
 
Caravan overbrengen  Wie oh wie heeft er plannen om met de auto naar Roemenië te 
gaan? Bijvoorbeeld voor vakantie. Wij hebben nog een heel goede caravan staan die 
naar Sighisoara moet worden gebracht. Wie hem achter de trekhaak meeneemt mag 
hem tot de aflevering in Sighisoara gebruiken voor eigen vakantie. Zie jij hier iets in? 
Neem dan contact op met ons.



Bedankt     De afgelopen periode hebben we vele giften voor ons werk in Roemenië 
mogen ontvangen. We willen graag iedereen bedanken die op deze manier het 
werken voor ons in Roemenië mogelijk maakt. We zijn ook God erg dankbaar dat Hij 
ons deze opdracht heeft gegeven, want het heeft voor ons een grote mate van “een  
zinvol leven” gegeven.

Stageplek     Weet jij dat het mogelijk is via onze bemiddeling een stageplek in 
Roemenië te krijgen voor diverse soorten opleidingen? Je komt terug en bent een 
ervaring rijker!! 
Lijkt het je wat? Neem dan eens contact op. 
 
Kleding: Weet u dat we doorlopend kleding inzamelen. En dat we aan ieder verzoek 
aan kleding uit Roemenië voldoen.  
Maar weet u ook dat wanneer we héél veel kleding hebben we het teveel verkopen 
aan Reshare (leger des Heils) die het vervolgens voor hun eigen projecten gebruiken 
En dat we van het geld dat dit oplevert we weer een deel van de vervoerskosten 
kunnen betalen. Dus, heeft u kleding over? Denk aan ons. En wilt u dan dat het wél 
naar Roemenië gaat? Zet dan op de zak: Alleen voor Roemenië!!  
Laat de SNR de kleren krijgen!! 
 
 
Wilt u Stichting Netwerk Roemenië blijvend steunen? Word dan vaste donateur!  
Des te meer zekerheid wij hebben over onze inkomsten, des te meer zekerheid we 
ook in Roemenië kunnen geven over waar we structureel de allerarmsten mee 
kunnen helpen!  
Wij hebben ALLEEN vrijwilligers, dus GEEN salarissen. Uw geld is 100% hulp.       
Vul het automatische incassoformulier in dat u kunt hier downloaden en stuur deze 
naar Stichting Netwerk Roemenië, Beltstraat 14, 1777HC in Hippolytushoef.                                                           
Natuurlijk kunt u ons ook éénmalig steunen door een door u te bepalen bedrag over 
te maken naar bankrekening 1221.23.182 t.n.v. Stichting Netwerk Roemenië in 
Hippolytushoef. Of door online te doneren. 

                                                                                                                                                                                                     
We zijn een anbi- erkende instelling (uw gift is in veel gevallen aftrekbaar van uw 
belasting) U kunt ons ook gericht steunen. Bijv. door bij uw gift te vermelden 
waarvoor het bedoeld is. Dit kan zijn: 
“Transportkosten”, “werkgroep verpleegkundigen”, “bouwprojecten” of “stichting 
Veritas”       
We zijn ook te vinden op 

Facebook of door het Blog   te volgen                              
 
Geen mail van Stichting Netwerk Roemenië ontvangen? Stuur dit mailtje retour  o.v.v. “verwijderen” We verwijderen u uit de lijst.  
Wilt u juist wel mail van ons ontvangen, geef dat dan ook per email aan ons door. We voegen u graag toe aan onze adreslijst. 

http://stichtingnetwerkroemenie.nl/steun-snr/steun-stichting-netwerk-roemenie
http://www.facebook.com/pages/SNR/130852240347322
http://snractueel.blogspot.com/
https://www.allegoededoelen.nl/externalMod.php?gd=3065&taal=nl_NL','_blank','toolbar=1,resizable=0');newwin.focus()">KLIK HIER OM ONLINE TE DONEREN</a>
http://www.facebook.com/pages/SNR/130852240347322
http://snractueel.blogspot.com/


 



 


