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Nieuwsbrief november 2012

Van de voorzitter Ook dit jaar vliegt weer voorbij. Nog even en we beginnen weer
aan 2013. Zo aan het eind van het jaar is het behoorlijk druk. Veel acties, waaronder
voor de tweede keer in twee maanden een rommelmarkt. We hebben de inmiddels al
traditioneel geworden voedselacties, die helaas nog steeds bitter noodzakelijk zijn
omdat het de mensen waar wij voor actief zijn in Roemenië daadwerkelijk helpt om
beter de winter door te komen. Dan hebben we ook bezoek gehad vanuit Roemenië,

want Liviu Tudosie en zijn vrouw Elena zijn hier op uitnodiging geweest om op
meerdere plekken een presentatie te kunnen geven over hun werk in Roemenië.
In korte tijd ben ik zelf twee keer naar Roemenië geweest en een derde keer vind
plaats binnen een paar weken om, samen met Berend ten Hove om
voedselpakketten naar Sighisoara te brengen. En als dat allemaal achter de rug is,
dan is het …tijd voor……Koffie. En misschien een tijdje iets meer iets anders doen.
Persoonlijk hoop ik dat er weer goed schaatsijs komt. Lekker de kanalen en de sloten
op.
Mocht er geen ijs komen? Er zijn genoeg klusjes in huis te doen en ook dat is zomaar
weer eens heel iets anders.
Zo zal iedereen zijn eigen plannetjes voor de komende tijd hebben. Nog even en het
is 2013. Een nieuw jaar, nieuwe kansen. Nieuwe plannen, nieuwe vooruitzichten.
Ik wens een ieder een heel fijne tijd met veel zegen.

Dick Krabbendam,
voorzitter SNR.
Zaterdag 24 november tweede SNR - rommelmarkt
Op zaterdag 24 november
hebben we onze tweede rommelmarkt. We hebben uit onze opslag nog een heleboel
moois weten te vinden dat ingebouwd stond tussen de kleding en die zeer de moeite
waard is om te bekijken en natuurlijk ook te kopen.
Het gaat op 24 november al aardig tegen sinterklaas aan lopen en wellicht
vind u bij ons wel de mooiste cadeaus.
Ook al zou u niets kopen, de markt is sowieso altijd heel gezellig. We hebben naast onze
verkoopwaar ook de gezellige bar waar u met een kop koffie of thee ook kunt genieten
van een uitgebreid assortiment aan taartjes. Bovendien is het tweede kopje ook nog
gratis.
Dus……we zien u graag op zaterdag 24 november tussen 10 en 16 uur aan de
Seringenlaan nummer 17, 1777EC in Hippolytushoef.

De rommelmarkt van 22 september jl. bracht bijna €700,- op.

Winteractie: Net als voorgaande jaren zullen we in december weer een actie houden
voor extra eten voor de allerarmsten in Roemenië. We horen nog steeds wanneer we
Roemenië bezoeken hoe zeer velen geholpen waren met hetgeen we vorig jaar hebben
gebracht. En dat ook voor een groot deel dank zij u.
De omstandigheden in Roemenië zijn helaas alleen maar slechter geworden. De crisis is
in Roemenië nog veel groter dan bij ons. Want als je al bijna niets hebt en je moet dan
nog inleveren…..dan blijft er in veel gevallen echt niets over. Uw hulp is dus enorm hard
nodig.
Dit jaar mogen we niet in twee maar in drie supermarkten staan. En wel in Den
Oever, In Hippolytushoef en in Middenmeer. In alle gevallen bij de Deka- markt.
We zoeken wel voor deze dagen (vrijdag 7 en zaterdag 8 december) nog een aantal
vrijwilligers die een paar uurtjes in de supermarkt het doel en de boodschappenlijst aan
het winkelend publiek willen uitdelen en de boodschappen in ontvangst willen nemen.
Mocht u niet in deze supermarkten uw boodschappen doen of mocht u in een andere
regio wonen, dan kunt u altijd een voedselpakket bij ons afleveren.
En last but not least, u kunt ons ook zondermeer financieel steunen. Wanneer u een
door u te bepalen bedrag aan ons over maakt, dan kunnen we in Roemenië zelf inkopen
doen en daar pakketten van laten maken. We hebben dan geen extra transport nodig,
waardoor er meer winterkleding en andere hulpgoederen mee kunnen nemen.
Op maandag 10 december zijn Berend Ten Hove en ondergetekende van plan
met camper en nieuwe aanhanger alles weg te brengen. De verdeling vind plaats door
stichting Veritas en de Mana- kerk.
Mocht u ons ook willen helpen met de brandstofkosten van deze actie, dan kunt u
dat bij uw omschrijving van uw vermelden.
U kunt uw bijdrage overmaken naar rekeningnummer 1221.23.182 t.n.v. Stichting
Netwerk Roemenië in Hippolytushoef. Vermeld er a.u.b. bij of u het wilt doneren.
Voedselpakket, vervoerskosten of beiden. Overigens is uw gift in de meeste gevallen
aftrekbaar van uw inkomstenbelasting, omdat wij een Anbi- status hebben.

Uitladen deel voedsel winter 2011

Tienerweekend 28 en 29 september jl. Begin september werd ik uitgenodigd naar
Sighisoara te komen om daar te spreken op een tienerweekend. Dit weekend was
georganiseerd door Veritas en vond plaats in de Mana- kerk.
Nu vond ik het best moeilijk om daar “ja” op te zeggen, want de volgende missie
stond al weer voor 8 oktober gepland. Daar komt dan nog bij dat het ook geen gratis
reisjes zijn, dus wat is wijsheid?
Toch werd er op aangedrongen dat ik wel zou komen, want Veritas wilde graag dat ik
op de conferentie zou uitleggen aan de tieners waarom ik en wij van de SNR zoveel
energie steken in –jonge- mensen die ook nog eens vaak leven onder heel arme
omstandigheden en die door veel mensen in Roemenië zelf vaak met de nek worden
aangekeken.
En ja…..dat wilde ik wel heel graag komen uitleggen. Want daar heb ik inderdaad zo
mijn redenen voor. Het werd dus een stuk makkelijker om te beslissen deze reis
tussendoor te maken. Zo zat ik een dag voor de conferentie, nadat ik door Bernard
en Angi Haverkamp naar Dortmund was gebracht, een paar uur later al weer in de
auto van Wim Vinke. Hij bracht me, na een vlucht van 2 uur met een Airbus A320
naar Tirgu Mures, naar Danes waar ik gastvrij werd ontvangen door Liviu en Elena
Tudosie.
De volgende dag kwamen er ruim 120 tieners in de leeftijd tussen 13 en 18 jaar op
dit weekend af. Ik zelf werd op zaterdag ingeschakeld om met een rasechte Dacia,
samen met anderen automobilisten, tieners op te halen uit Soard, dat op zo’n twintig
kilometer van Sighisoara ligt. Ook van elders kwamen tieners of werden speciaal
opgehaald. Ook uit andere kerken vanuit Sighisoara en wijde omgeving kwamen
mensen. Het was goed georganiseerd. Veel van de tieners konden blijven slapen en
ook was er gezorgd voor maaltijden. Ook was er deze twee dagen een prima
Worship- groep uit Rupea, die ook tijdens ons kamp afgelopen zomer erbij waren
geweest.

Ruim 120 tieners waren er op de conferentie.

Nieuwe generatie: Het onderwerp ging vooral over respect. En dan met name
naar jezelf toe. En naar de ander en dan ook met name voor de man naar de vrouw.
Wanneer je, zoals bij deze tieners veelal ook het geval is, uit een milieu komt waarin
discriminatie maar ook alcohol, drugs, vrije seks op soms al zeer jonge leeftijd maar
ook slechte voeding, kou, ziektes en gebrek aan kansen en andere ellende je
levensvreugde op een ander peil brengen dan gewenst is.
Dat ieder mens waardevol is. Is het misschien niet in de ogen van de mensen, dan
zeker wel in de ogen van God.
Ieder mens, ieder kind, iedere tiener heeft talenten, heeft dromen, heeft
mogelijkheden. En iedereen heeft het recht te werken aan zijn mogelijkheden. God
heeft ons naast onze talenten ook een droom gegeven. En die droom, daar mag je
aan werken. Die mag je proberen uit te laten komen.
Ook uit Finland was er een echtpaar overgekomen en zodoende waren we
met een team van diverse nationaliteiten te gast op deze conferentie. Het had een
grote impact op heel veel tieners en mochten we met z’n allen duidelijk maken dat de
jongeren van nu de NIEUWE generatie vormen.

Tieners! Let op wat er rechts gebeurd!! Het loopt gelukkig goed af

Een generatie die geliefd is. Door mensen maar bovenal door GOD. Na twee dagen
kwamen heel veel tieners naar voren om zich te laten zegenen en we hadden
daarmee een geweldige afsluiting.
Najaar- project: Tussen 8 en 22 oktober zijn Piet Montsma en Dick Krabbendam
opnieuw naar Roemenië geweest, ditmaal met de camper met de nieuwe aanhanger
erachter. Volgeladen met winterkleding voor Iasi. Het was een verre tocht, drie lange
dagreizen. De kleren hebben we naar een baptistenkerk gebracht waar voorganger
Dinu Pop zorg draagt voor de verdeling.
Daarna zijn we naar Galanesti geweest, waar ik in 1992 ooit dokter Carmen
Maxineanu heb ontmoet. Het werd een leuk weerzien.
De dag daarop reden we naar Jibou voor het ophalen van zo’n 1600 dakpannen die
we vandaar naar Danes brachten. Een deel is voor David Mc.Guire en de rest wordt
gebruikt voor de bouw van een huisje voor een, ooit door ons meegenomen oude
caravan wonende, alleenstaande moeder met twee zeer jongen kinderen. De jongste
is nog geen jaar oud.

Leven in een caravan
Project “Traian”: Verder was het deze week aanvankelijk de bedoeling om met
meerdere mensen te gaan bouwen voor kinderen die onder bizarre omstandigheden
alleen wonen in een krotwoning omdat de vader is overleden en de moeder al enige
jaren in Duitsland leeft.
Maar door een bezoek tijdens de tienerconferentie bleek, dat met een team gaan
opknappen zinloos zou zijn. Bovendien was er ook nog een broer die zou kunnen
bouwen en de moeder had aangekondigd terug te komen uit Duitsland.
In overleg met Liviu werd dan ook besloten om een bedrag achter te laten bij Veritas,
waarmee in etappes materiaal kon worden gekocht, waarbij de broer zelf met zijn vrouw
aan het werk konden gaan.
Het laatste bericht van 4 dagen terug is dat de verbouwing voorspoedig verloopt. De
moeder is echter niet terug gekomen, maar de broer steekt nu wel zijn handen uit de
mouwen.

Jozsef Belsö Verder zijn we op bezoek geweest bij Jozsef Belsö. Ooit ondersteund
door de gereformeerde kerk op Wieringen in het begin van de jaren negentig. Jozsef,
inmiddels ruim dertig, had de afgelopen winter zonder kachel het barre klimaat van
Roemenië moeten overleven. De kerk, inmiddels opgegaan in de Protestantse kerk
Wieringen heeft opnieuw tijdelijk de zorg voor Jozsef op zich genomen. We hebben met
het geld dat de kerk via de avondmaalcollecte heeft gespaard de schuld over zijn gas,
water en licht kunnen betalen en dat is gebeurd nadat we met Jozsef naar zijn
voormalige pleegvader Miklos Csato in Miercurea Ciuc zijn gegaan. Mede doordat
Bogdan uit Sighisoara mee was gegaan voor de vertaling konden we prima spreken met
elkaar. Miklos is niet blij met Jozsef, want hij is altijd al het zorgenkind van zijn huis
geweest. Dezelfde avond nog heeft hij voor Jozsef een baan weten te vinden waar hij
kan zorgen voor het vee van een paar boeren en daarbij huisvesting, maaltijden en een
klein salaris kan ontvangen. De maandag daarop zouden ze hier gaan kijken.
Tarnaveni: Erg leuk was dat ik op de vlucht van Tirgu Mures naar Dortmund, na de
tienerconferentie in het vliegtuig kennis maakte met een aantal jonge Nederlanders die
voor een weekje naar Nederland gingen, ook voor een conferentie. (Hillsong) Zij bleken
met vier man in Tarnaveni te wonen en te werken voor stichting Care Foundation. Deze
stichting werkt zeer nauw samen met een andere Nederlandse stichting waar ook vier
mensen wonen en werken in Tarnaveni. En dat is de stichting Laleaua.
Omdat één van hun, Jorrit Lange, ook met de trein vanuit Dortmund verder naar
Nederland moest reizen, deden we dat samen en al snel bleek hoe razend enthousiast
hij is over het helpen in Roemenië. In de gesprekken die we hierna hadden bleek dat de
doelstelling van Veritas en hun doelstelling heel dicht bij elkaar liggen.
Heel goed om elkaar dan ook te ontmoeten, al was het maar om in elkaars keuken te
kunnen kijken. Dus we maakten een afspraak om elkaar in Roemenië weer te
ontmoeten.
Op maandag 15 oktober kwam een kleine delegatie aan in Sighisoara en werd er
een uitgebreide rondleiding gegeven door Liviu van Veritas. Er werd een vervolgafspraak
andersom gemaakt voor donderdag 18 oktober.
Ook Joost en Marjan Zijderlaan van stichting Springplank uit Den Helder waren, samen
met vrienden, in Roemenië dus gingen we met z’n allen op bezoek in Tarnaveni.
Met acht jonge mensen is men in Tarnaveni, vooral onder de Roma- gemeenschap bezig
letterlijk een nieuwe generatie klaar te maken die met een positieve kijk op het geloof en
op het leven een andere koers in gaat slaan. Van de Nederlanders heeft ieder zo zijn
eigen specialiteit. Zo werkt er een aankomend arts, een HBO- gediplomeerd
verpleegkundige, onderwijsspecialisten etc.
In de toekomst zult u vast nog meer van dit project gaan horen. Daar waar wij iets
kunnen betekenen, willen we dit erg graag doen.
Film Thomas Bleijerveld heeft vorig jaar oktober met een studiegenoot een
rondreis door Roemenië gemaakt om daar filmopnames- en foto’s te maken voor o.a.
Stichting Netwerk Roemenië.
28 oktober jl. is een korte maar krachtige film over Veritas voor het eerst vertoond op
de presentatie, die Liviu Tudosie heeft gegeven in Hippolytushoef. Hier kunt u de film
zelf ook zien:

Gezocht: Saskia Verdoes , werkzaam in Onesti met haar stichting, "Impreuna
spre viitor" heeft de volgende vraag: ben op zoek naar een ruime caravan voor
Angela. Zij hebben buiten de stad een stukje land, waar ze veel op werken. Daar
wilden ze eerst een opslagschuurtje op bouwen, maar dat is vrij duur, vandaar dat ze
dachten aan een caravan, dat is goedkoper. Dan kunnen ze er eventueel ook een
nacht blijven slapen en je hebt gelijk alles wat je nodig hebt, keukentje, wc etc.
Wel moet het een caravan zijn die volkomen veilig over de weg kan worden vervoerd.
(goede banden, goede remmen veilige onder- en opbouw)
Lees hier meer over stichting Impreuna spre viitor.
Schoenendozenproject: Voor de tweede keer heeft Theo Daamen uit Purmerend het
op zich genomen om een schoenendozenproject te organiseren, speciaal voor Veritas.
Aan 235 mensen wil Theo een doos met cadeautjes kunnen geven. Dit zal, als alles lukt,
half december gaan plaatsvinden. Wie Theo wil steunen met deze actie en er meer over
wil weten kan contact met hem opnemen door hem te bellen; 0642769490 of te mailen,
djembe70@hotmail.com.

Theo Daamen

O.a. voor deze kindertjes zet Theo zich in.

Gezocht: Op verzoek van Care Foundation en stichting Laleaua in Tarneveni zoeken
we ongeveer 25 setjes schooltafels en stoeltjes voor kinderen tussen 4 en 7 jaar
(kleuterleeftijd) voor een Roma- project. Mocht er een school zijn die andere meubels
krijgen, denk aan ons. We zouden ze graag in december zelf mee willen nemen naar
Roemenië.
Ook gezocht, trekhaak voor caravan: Begin juli hebben we van de firma Pauw in
Heerhugowaard een caravan mogen ontvangen om te gebruiken In Roemenië.
Hij zal in eerste instantie gebruikt gaan worden voor het onderdak brengen
van(bouw) teams. Samen met de camper beschikken we dan over accommodatie om
verder van de bewoonde wereld af hulp te kunnen verlenen. Zodra de caravan nodig
is voor onderdak voor daklozen, wordt hij daar voor gebruikt.
Omdat wij tegenwoordig bij iedere rit de nieuwe aanhanger gebruiken om zoveel
mogelijk goederen mee te kunnen nemen, zoeken we een “vrije trekhaak”. Wanneer
er lezers onder u zijn die de komende tijd van plan zijn naar Roemenië te gaan en ze
hebben achter hun auto een ongebruikte trekhaak? Denk aan ons en sleep een
caravan mee.

Liviu en Elena Tudosie hebben tussen 25 en 30 oktober een bezoek gebracht aan
Nederland. Zij hebben hier in Nederland presentaties gegeven over hun werk.
Zo zijn ze in Wapenveld, in Purmerend en in Hippolytushoef geweest.
Ze waren hier op uitnodiging van Bas, die in juni, samen met nog 4 andere mannen,
in Sighisoara een huisje hebben opgeknapt en ook hebben vergroot.
Bas was erg onder de indruk geraakt van het werk van Liviu voor Veritas. Voor hem
een reden om Liviu en zijn vrouw uit te nodigen naar Nederland te komen. In
Hippolytushoef gaven ze op 28 oktober een presentatie van hun werk en ook van
hun persoonlijk leven in de ankerkerk. De avond werd weliswaar niet heel erg
bezocht maar daar stond tegenover dat de mensen die waren gekomen heel veel
belangstelling hadden. Achteraf vertelde Liviu dat hij diep onder de indruk was van
de mate waarin de mensen belangstelling toonden. Liviu heeft zijn eigen
levensverhaal verteld en dat was erg indrukwekkend. Ook hij heeft in het verleden
moeten vechten voor zijn bestaan, wat al begon voor zijn geboorte. Hij heeft zelfs
een tijd in een bende gezeten. Net op tijd was hij daar uit gestapt, want zijn
“vrienden” werden niet lang daarna opgepakt door de politie en verdwenen voor jaren
in de gevangenis.
Zelf kwam hij gelukkig op de goede weg, mede doordat zijn ouders tot geloof waren
gekomen. Nu werkt Liviu als sociaal pedagoog met tieners en vanaf komende week
is hij ook nog tweede voorganger van de vol- evangelische Mana- kerk.
Zijn kracht in zijn werk is naast het geloof ook zijn ervaring, opgedaan vanuit zijn
eigen verleden en daarmee kan hij heel wat tieners op een perfecte manier helpen.
Datzelfde geldt ook voor zijn toekomstige werk in de kerk.

Liviu en Elena

Gebed gevraagd voor een eigen onderkomen voor de SNR in de gemeente
Hollands Kroon.
Inzameling kleding: Heeft U kleding die niet meer gedragen wordt of waar uw
kinderen uit zijn gegroeid? Denk aan ons en breng het naar de Beltstraat nr. 14 in
Hippolytushoef. Alle kleding is welkom. Wij voorzien alle organisaties in Roemenië
die betrouwbaar zijn van kleding wanneer daar om wordt verzocht. Ook hebben wij
altijd kleding op voorraad voor noodgevallen. De kleding die er dan nog binnen komt
gaat naar Reshare van het Leger des Heils. Ook zij verspreiden deze kleding weer
maar wat voor ons belangrijk is, zij geven de SNR ook een vergoeding voor de
kleding. En met dat geld kunnen wij de brandstof (voor een deel) weer betalen voor
het transport van de kleding naar Roemenië. En mocht daar ooit geld van gaan over
blijven. Dat steken we dan in onze projecten.
Wilt u dat uw kleding alleen naar Roemenië gaat? Geef dat dan aan op uw zak of
doos zodat we deze direct apart kunnen zetten.
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.

