Beltstraat 14
1777HC Hippolytushoef,
Nederland.
Tel. +31857852674
Mob. +31647052752
Mob. +40748253165 (in Roemenië)
Fax +31847251204

info@stichtingnetwerkroemenie.nl
www.stichtingnetwerkroemenie.nl/
KvK nr. 37125821
Rabobank 1221.23.182

Extra nieuwsbrief januari 2012
Hallo lieve mensen,
Het jaar is nog maar 14 dagen jong dus mag ik van de gelegenheid gebruik maken een ieder
een heel goed en gezegend 2012 toe te wensen.
We beginnen het jaar met een nieuw briefhoofd/logo zoals u kunt zien. Dit geldt ook voor de
website. Neem gerust eens een kijkje, maar wel nadat u deze brief heeft gelezen. Want ook de
website is qua uiterlijk helemaal vernieuwd.
Het is het vruchtbare werk geweest van onze webmaster, Jesse Meijer die dit overigens de
website geheel belangeloos maakt en bijhoudt.
Deze eerste nieuwsbrief is echter stukken korter dan van ons gewend bent.

Het is dan ook een NOODOPROEP voor opnieuw Petruta.

Foto uit 2004, vlak voor ze weer naar huis zou komen.

Vacuüm / uitzuigmachine en beademingsmachine Velen van u zullen zich zonder meer de
beide andere keren
kunnen herinneren waarin we een noodoproep voor haar hebben geplaatst.
Petruta is een vrouw die aan spierdystrofie lijdt.
In 2009 hebben we binnen enkele dagen een vacuümpomp/ uitzuigmachine kunnen brengen
dankzij inspanning de inspanning van heel veel mensen, nadat haar vorige pomp niet meer
repareerbaar was geworden
In 2010 ging haar beademingsmachine kapot en ook toen hebben we door een zeer snelle actie
kunnen voorkomen dat Petruta zou stikken.
Nu volgt opnieuw de oproep van een vacuüm / uitzuigmachine.
Helaas is de machine van 2009 kapot en kan in Roemenië niet gemaakt worden.
Hierin haar verhaal nogmaals, beschreven door Pilu Hadarean, voorganger van de Mana kerk
in Sighisoara, zoals hij ook in 2009 in het Nederlands vertaald in onze noodoproep heeft
gestaan:
BESTE VRIENDEN
Ik hoop dat wat ik hier doe bij u in goede aarde valt.
Mijn reden om u te benaderen is een dringende behoefte van één van onze zusters van onze
geloofsgemeenschap in Sighisoara. U kent Petruta wellicht als een heel gelovig iemand die,
ondanks haar slechte gezondheid, door blijft gaan in het dienen van de Heer.
Haar opdracht is om voor de gemeenteleden een schriftelijke Bijbelstudie te leiden. Hoewel
zij blind is en bedlegerig, is zij het hart van het ministerie. Zij is de leidster in alles en haar
broer Florijn typt de brieven voor haar.
Sinds 2004 woont Petruta thuis en is afhankelijk van een kunstmatige ademhalingsmachine.
Haar ouders en familie moeten haar helemaal verzorgen.
Wanneer haar longen zich met slijm vullen moeten haar ademhalingswegen door een
tracheotomie schoon worden gezogen.
DE POMP DIE HET SLIJM UIT HAAR LONGEN MOET ZUIGEN SCHUDT HEEL ERG
EN WERKT NIET MEER BEHOORLIJK. KUNT U OP ZOEK GAAN NAAR EEN
NIEUWE MEDISCHE VACUÜMPOMP.
HELP PETRUTA, ZOLANG ZIJ ADEMT, OM OOK DAADWERKELIJK NIEUWE
ZUURSTOF TE vinden.
Wilt u me alstublieft laten weten of heeft u ideeën hoe wij een nieuwe pomp kunnen vinden.
Dank u zeer.
Veel Zegen van Pilu H PS.
Het verhaal van Petruta u kan in http://petruta.blogspot.com/lezen

Op 29 december j.l. heb ik een mail gekregen waarin Jill Mihai (een Engelse verpleegkundige
in Roemenië en de leider van pro- life) schreef dat de oplader van de afzuigmachine is
doorgebrand. De machine deed het daardoor nog erg slecht. Men wist het provisorisch weer te
repareren. Via de importeur van de machine heb ik geprobeerd een adres in Roemenië te
vinden waar het gerepareerd kon worden. Helaas is er geen adres.

Gisteren (14 januari j.l.) kreeg ik opnieuw een mail waarin blijkt dat het hele apparaat nu niet
meer werkt.
Hieronder volgt de mail in het Engels:

foto anno 2009 van Petruta toen ik haar bezocht.
Hello Dick
How are you doing? I hope you are doing well.
Pastor Pilu ask me to give you this details for machine what Petruta need.
WEINMANN TYP: ACCUVAC BASIC
SN 22570
We hope and pray that you can faind a new machine for her. She is not doing well. She loos
weight and she feel bad almost everyday. Your prayers will be very much apreciate it.
Love in Christ, Mia

Er moet dus een nieuwe machine komen. Wie oh wie heeft een (tijdelijke) machine of kan
er aan komen.
Is er een particulier/ zijn er particulieren, kerk(en) of instelling(en) die een geheel nieuw
apparaat willen doneren? Maar een goed werkende tweede hands is natuurlijk ook geweldig
Wie oh wie weet een weg om de machine heel snel in Sighisoara te krijgen.

Laat het ons zo spoedig mogelijk weten.
Komende zaterdag 21 januari hebben we weer een transport naar Roemenië van voedsel en
kleding, maar we hopen dat de machine ver voor die tijd al ter plaatse is. Want het is maar de
vraag of Petruta zo lang buiten de machine kan.
De oude machine zullen we daarna zo spoedig mogelijk deze kant op laten komen en laten
reviseren, zodat er twee machines voor haar beschikbaar zijn!!!!
We hopen dat er bruikbare reacties komen, want het gaat grof gezegd om leven of dood. Maar
als God dat wil, zal Petruta ook ditmaal door deze crisis heen komen. We vragen dus absoluut
om gebed voor deze situatie.
Wie dat wil kan hier op YouTube meekijken waar de machine bij Petruta voor wordt gebruikt.
Ik heb dit gefilmd in mei 2010 tijdens een bezoek aan haar.
We vragen nu nog niet expliciet om financiële ondersteuning voor deze noodoproep. Eerst
zullen we zien welke reacties er binnen gaan komen. Vooralsnog houden we u wel op de
hoogte hoe deze noodoproep gaat verlopen. Wellicht moeten we in een later stadium wel een
apel op u doen.
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 hier kunt 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 Hyves

op Facebook

of door het Blog

te volg

Geen mail van Stichting Netwerk Roemenië ontvangen? Stuur dit mailtje retour o.v.v. “verwijderen” We verwijderen u uit de adreslijst.
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.

