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nieuwsbrief februari 2012

Muurschildering op de camping van Dorcas in Debrecen (Hongarije)
Van de voorzitter: Het is de hoogste tijd voor een nieuwsbrief.
Wij hebben onze “strenge winter” er weer opzitten en zijn na twee ongelooflijk koude
weken met op 4 februari een ochtend van zelfs -22,8 ºC in Marknesse in de
Noordoostpolder nu weer doorgegaan met zachte “najaarsdagen” af te wisselen met
nog zachtere “voorjaarsdagen.” Hoe anders is dat in Oost- Europa. Daar kampt men
al tijden met extreme kou, waarbij heel mondjesmaat hier iets op het nieuws komt.
Inmiddels zijn er meer dan 600 mensen omgekomen door de vrieskou. Wij hebben
zowel van onze eigen mensen die wij steunen als ook van andere organisaties
noodoproepen gekregen voor steun. Deze nieuwsbrief zal hier dan ook bijna in z’n
geheel over gaan.
Volgende week zaterdag ga ik met zes ander mensen naar Sighisoara. Ik hoop dat ik
een flink bedrag aan contanten aan meerdere hulpverleners kan overhandigen, zodat
zij er voor kunnen zorgen dan er o.a. brandhout en voedsel kan worden gekocht om
de mensen in en rondom Sighisoara te helpen deze periode door te komen. Het
eigenlijke doel van onze missie volgend weekend is de leiders van een groep tieners
uit Wapenveld een impressie te geven wat we komende zomer, samen met
Roemeense tieners (kunnen) gaan doen. Maar daar waar we nood tegen gaan
komen willen we graag direct kunnen helpen. Dat kan alleen met uw steun.

Dick Krabbendam,
voorzitter SNR.

De pers over de winter in Oost Europa:
, 15 februari 2012

Meer dan zeshonderd doden
door vorst Oost-Europa
0

BOEKAREST - Het barre winterweer in Oost-Europa heeft aan meer dan zeshonderd mensen het
leven gekost. Dat hebben de autoriteiten in de verschillende Oost-Europese landen woensdag
gezegd.
De bittere vorst kostte in Rusland aan 205 mensen het leven, in Oekraïne vielen 112 doden en in
Polen 107. In Hongarije vonden 35 mensen de dood, in Servië twintig en in Kosovo tien.
Meer dan twintigduizend mensen in Roemenië zijn door de zware sneeuwval nog steeds afgesloten
van de buitenwereld. Vierduizend van hen raken langzaam door hun voorraden heen. In het land zijn
86 mensen omgekomen.

Hier worden een toegang gegraven naar een voordeur
Kijk naar de web verslagen van twee stichtingen waar we regelmatig contact mee
hebben:
De eerste betreft de stichting Jacobs Well Noodhulp Roemenië die hier schrijft over
de situatie in Buzau en Vrancea
Kijk ook naar de documentaire die weliswaar in het Roemeens is maar waar de
beelden duidelijk taal spreken.
Ook wil ik de weblog van André Muit onder de aandacht brengen met daarop het
zeer schokkende verslag van Janneke Vos

Bijna geen verkeer mogelijk
Hoe is het in onze eigen regio? Ook vanuit Sighisoara krijgen we vele
noodoproepen. Een paar weken geleden arriveerde ons tweede transport met
voedsel, samen met de uitzuigmachine van Petruta, een aantal rolstoelen, kleding,
conserven bijeengebracht door de school de “Wegwijzer” uit Opperdoes en een ton
aardappelen + een ton uien.
De helft is verdeeld onder inwoners van Sighisoara en Tigmandru en de helft is naar
het Family center Veritas gegaan waar dagelijks honderden maaltijden worden
bereidt voor mensen die zelf geen eten kunnen kopen.
Het verspreiden in de omliggende dorpen is helaas tot nog toe niet mogelijk omdat
zodra noodlijdende families pakketten krijgen de andere dorpsbewoners ook
pakketten eisen. En daar zijn er gewoon te weinig voor. Er zijn al meerdere malen
complete vechtpartijen uitgebroken en het is moeilijk hiervoor een oplossing te
vinden.
Op dit moment zijn wij bezig een oplossing te vinden zodat er toch eten en brandhout
ook naar de dorpen kan.
Terwijl ik dit zit te schrijven krijg ik van iemand (Mihaela Kovacs van het blijf van mijn
lijf- huis) een link door op YouTube waar de situatie van dit moment wordt getoond.
Kijk hier naar een impressie van hoe de situatie nu is.

Jill Ascough- Mihai Op Facebook heb ik dit stukje van Jill Ascough- Mihai
gekopieerd en vertaald. Jill is de leidster van het pro- lifehuis in Sighisoara. Wij
werken veel met haar samen. Het gaat over de nacht van 17 op 18 februari j.l.
“Het sneeuwt weer, het was min 15 gisteravond. Ik kan niet stoppen met denken over
het 10 jaar oude jongentje die ik gisteravond ontmoette. Hij slaapt in een portiek op
een bank in de stad. Zijn moeder zit in de gevangenis en zijn vader is dronken
en slaat hem. Hij durf niet naar huis te gaan, maar de politie heeft hem weg gestuurd
en vertelde hem naar huis te gaan. Ik nodigde hem bij mij thuis te komen maar hij
was te bang. God, help ons helpen om deze kleine jongen te helpen!”

Help mee zodat wij kunnen helpen. Als stichting hebben we deze week € 500,overgemaakt naar de mana- kerk waarmee men extra voedsel en brandhout kan
kopen voor de noodlijdende kerkleden. De mana- kerk is een kerk waar veel
zigeuners komen en waar men deze hulp erg goed kan gebruiken. Alleen, de prijzen
voor voedsel en brandhout zijn juist door het slechte weer behoorlijk gestegen. De
supermarkten raken steeds leger omdat bevoorrading over de weg heel erg slecht
gaat op dit moment. Daarentegen doen de lokale markten het bijzonder goed.
Over precies een week zal ik in Roemenië aankomen. De voorspellingen zijn dat het
dan nog steeds doorwintert. Het zou geweldig zijn wanneer wij ter plaatse kunnen
helpen. Dat zal niet gaan met het inzamelen van goederen. Het duurt te lang voor die
ter plaatse zijn en veel is ook ter plaatse verkrijgbaar. Wij zouden het geweldig
vinden wanneer we volgende week zouden kunnen beschikken over een ruim
budget. In Sighisoara werken we samen met betrouwbare instanties en het zou fijn
zijn wanneer we in Roemenië volgende week financieel kunnen helpen om ter
plaatse de hulp verleners te ondersteunen, daar waar steun nodig is.
Helpt U ons deze hulp te kunnen bieden?
Doneer op ons bankrekeningnummer 1221.23.182 t.n.v. Stichting Netwerk Roemenië
o.v.v. “winterhulp 2012”.
Wanneer wij geld overhouden zullen we dat aan André Muit en Jacobs Well
noodhulp Roemenië doneren, zodat zij ook in hun gebied een extra financiële injectie
krijgen.
Afzuigmachine voor Petruta: Ik ben blij dat de machine op tijd bij Petruta is
aangekomen en dat we een sponsor hebben gevonden die de machine heeft
bekostigd. Petruta is een bijzondere vrouw. Zo ontzettend sterk juist door haar
zwakte. Ze is al meerdere malen in de Hemel geweest en telkens kwam ze weer
terug op aarde. Ik hoop echt dat eens een documentaire over haar gemaakt wordt,
want wat kunnen veel mensen van deze door spierdystrofie volkomen verlamde en
dan ook nog eens blinde vrouw leren.

Petruta met op de voorgrond de nieuwe machine

Sponsortocht: Op 9 juni a.s. kunnen
we als SNR weer mee fietsen met de
Rabo- sponsortocht. We mogen met
maximaal 10 mensen mee doen. De
tocht gaat over een afstand van 25
kilometer en de Rabo- bank sponsort
iedere deelnemer die de tocht uitrijdt
met €25,-. Dat is dus mooi €250,- voor
de SNR.
Start rond 10 uur bij de Rabo-vestiging
in Hippolytushoef. Wie mee wil doen
moet het even laten weten.

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
volgen

op Facebook

of door het Blog

te

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.

