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Nieuwsbrief juni 2013

We staan aan de vooravond van onze zomer- outreach. Nog een dikke week en ik
vertrek met mijn twee kinderen opnieuw naar Roemenië. Na 10 maanden Amerika is
onze dochter Sifra weer terug in Nederland, maar ze wil weer wat graag naar Roemenië.
Lennard, onze zoon is afgelopen mei al met me mee geweest. Ook hij wil weer graag
opnieuw naar Roemenië. We hopen daar omstreeks 8 juli aan te komen. De week die
daarop volgt gaan we gebruiken om de inhoud van de aanhangwagen te verdelen. Ook
treffen we de nodige voorbereidingen voor het team dat de zaterdag erna arriveert. Dit
team bestaat uit nog eens 10 mensen. Samen met deelnemers uit Roemenië zelf gaan
we dan van 15 tot 26 juli aan het werk. Huizen bouwen en een vakantieweek
organiseren. De deelnemers staan stevig in hun geloof en een grote wens van het
gezamenlijke team is dan ook om het geloof uit te dragen.
De regionale media hier heeft er ruim aandacht aan besteed. Een stukje uit de digitale
editie van het Helders Weekblad staat in deze nieuwsbrief. Het wordt nog flink werken

voor de deelnemers om het laatste geld bij elkaar te krijgen voor de materiaalkosten.
Maar we hebben er alle vertrouwen in dat dit gaat lukken. Het MOET gewoon!
Verder kunt u lezen wat er de afgelopen twee maanden nog meer is gebeurd.
Bijvoorbeeld over de sponsor- fietstocht. Of de schoonmaak en kleding- sorteerdag.
Graag wil ik bij deze iedereen een hele fijne zomer toewensen.
Wellicht gaat u ook op reis. Vakantie in binnen of buitenland, misschien ook wel
meedoen met een project of blijft u gewoon thuis.
Van de voorzitter:

Dick Krabbendam,
voorzitter SNR

Slapen tussen de leeuwen voor daklozen
REGIO | 23 juni 2013 | reageer | Door de dichtbijredactie (Helders Weekblad)

ANNA PAULOWNA - Weer of geen weer, de meiden gaan ervoor. Even voelen
hoe het is om geen dak boven je hoofd te hebben. Ervaren hoe het is als je elke
nacht maar weer moet zien waar je slaapt. En hoe je je in die omstandigheden
warm houdt. Zes jongedames brengen van 29 op 30 juni de nacht door op
landgoed Hoenderdaell. Ze doen dit om aandacht te vragen voor daklozen.
Stephany Wijgaard uit Alkmaar, de Helderse Marlieke Ruige, Anna Petra en Sifra
Krabbendam uit Hippolytushoef, Lisa de Boer uit Wieringerwerf en Froukje Boersma uit
Wapenveld. Dat zijn de zes meiden die de kou trotseren komend weekend. Ze slapen in een
zelfgemaakte kartonnen doos op het landgoed in Anna Paulowna, vlak bij de leeuwen en
tijgers.
Met deze actie willen de zes aandacht vragen voor mensen die niet een, maar vele nachten
door moeten brengen in de open lucht. Domweg omdat ze geen dak boven hun hoofd
hebben. Armoede, discriminatie, oorlog. Er zijn vele redenen waarom mensen niet
beschikken over eigen woonruimte. Dick Krabbendam maakt zich het hele jaar door hard
voor deze mensen. Hij richtte jaren geleden de Stichting Netwerk Roemenië (SNR) op. "Dat
is een situatie, een omstandigheid, die je niet alleen ver weg tegenkomt, maar ook dichtbij.
Het komt zelfs in ons eigen Nederland voor, maar binnen de EU komt het, zeker in OostEuropa, veelvuldig voor. Het is dan meestal uit armoede en ook wel door discriminatie", weet
Krabbendam.
Kinderweek
De meiden offeren in de komende zomervakantie twee weken op voor mensen in Roemenië.
De aandacht die ze vragen voor het slapen in de buitenlucht willen ze omzetten in het
bouwen van een huis voor een gezin dat al tijden dakloos is. Van 13 tot 27 juli zijn ze nauw
betrokken bij de bouw. Dick Krabbendam: "Daarnaast helpen ze mee aan een
vakantiekinderweek in de wijk Stefan cel Mare in Sighisoara, waar boven op een heuvel heel
arme gezinnen wonen." Stichting Netwerk Roemenië uit Hippolytushoef is al jaren actief in
Roemenië en met name in en in de omgeving van de stad Sighisoara.
Materiaalkosten
"De reis betalen de jonge meiden zelf, maar aankomen in Roemenië en vervolgens enkel je
handen laten zien met de mededeling dat je ze komt helpen, heeft weinig waarde want er zal
ook materiaal moeten komen waarmee gewerkt wordt. Denk aan cement, bakstenen, hout,
spijkers, ramen en deuren." Het is juist voor deze materiaalkosten dat ze hun actie bedacht
hebben, want het totaalbedrag komt zo rond de vierduizend euro.
Auto wassen
Veel daarvan is al verdiend met andere acties, zoals een gezamenlijke maaltijd in een kerk
en paprika's verkopen tijdens de Afrit 71-beurs in Wieringerwerf. "Maar ze komen toch nog
meer dan duizend euro tekort. Daarom de actie 'Slapen in een kartonnen doos'. En de dag
ervoor zijn dezelfde meiden en twee jongens al op Hoenderdaell om auto's van bezoekers te
wassen. Als de bezoekers de exotische dieren, die op het landgoed leven, bekijken,
bekommeren zij zich over hun auto's. De kosten bepaalt de bezoeker zelf.
Voor de slaapactie kunnen lezers van deze krant hun donatie overmaken op Stichting
Netwerk Roemenië, rekeningnummer 1221.23.182 o.v.v. Steun voor projectkosten
zomerproject. SNR is een Anbi-erkende stichting. Giften zijn in de meeste gevallen
aftrekbaar van de belasting.
======================================================================

Naschrift SNR: Als U ons zomerproject wilt steunen, dan kunt u natuurlijk ook een
gift overmaken op bovenstaand bankrekeningnummer o.v.v. Steun projectkosten.
======================================================================

Stefan cel Mare

Shapte November

Aap in de dierentuin in Targu Mures.
Kleding sorteren en schuur herindelen
Op 14 juni is een groep dames in een
heel rap tempo bezig geweest een hele aanhanger vol kleding te sorteren. Ze
hadden een halve dag nodig om deze klus te klaren. s ’Middags werd alles weer in
de aanhanger terug gelegd en daarmee was deze al grotendeels gevuld voor de
komende tocht begin juli naar Roemenië. Een klein deel van de kleding gaat via onze
eigen markt de verkoop in. Dit omdat we ook financiën nodig hebben het vervoer.
Een dag later was er een andere ploeg die de schuur aan de Ulkeweg grondig ging
aanpakken. Ook deze hebben geweldig werk verzet. De schuur is zeker nog niet op
orde maar er zijn wel dankzij de mensen die deze dag geholpen hebben grote
vorderingen gemaakt.

de Rabo- fietssponsortocht.
van 8 juni jl. heeft weer 250 euro in het
laatje gebracht. En dat is toch leuk verdiend. We hadden prachtig weer. Helemaal in
vergelijking met de twee jaar hiervoor, toen we beide keren storm en regen hadden.
De tocht was ook weer goed verzorgd en we hadden een fijne groep fietsers. Via
Hippolytushoef kwamen we al snel op de dijk naar Den Oever. Vervolgens reden we
door dit oude vissersdorp naar het gemaal Leemans. Daar gingen we het tunneltje
onderdoor waarna we aan de andere kant van de A7 naar Wieringerwerf fietsten.
Hier was het stempelen geblazen en kregen we ook een verfrissing. Daarna
begonnen we aan de terugtocht naar Hippolytushoef via de Schelpenbolweg en de
Slootweg. Daar stond nog een pittige wind en waren de rijders met
trapondersteuning duidelijk in het voordeel. Rond een uur of 1 was iedereen weer
thuis en…… volgend jaar doen we weer mee!

Nynke, Linze, Bernard, Joachim, José, Mieke, Anna, Dick, Huibert, Piet, Marion en
Sifra.

Kort verslag Roemeniëreis mei jl. Twee dagen om bij te komen van de toch
lange reis zijn voor mij niet echt voldoende. En dan weer terug komen in ons barre
kikkerlandje valt helemaal niet mee.
Maar......we hebben het hier goed. Ja toch!! We hebben in Nederland goed te eten
en te drinken en bijna iedereen heeft een goed dak boven zijn hoofd.
Maar Roemenië had temperaturen die bijna elke dag boven de dertig graden
kwamen. Daarvan wordt je zelf ook een stuk zonniger. Ook de mensen rondom ons
heen genoten van het mooie weer. We hebben lekker gekampeerd in de camper vlak
naast het centrum. En dan te bedenken dat het in Roemenië in het weekend van
begin mei het paasweekend was. Anders dan bij ons vele weken later dus. Dat werd
dus opnieuw het paasfeest vieren. Het feest van de opgestane Heer! Het weekend

van 23 op 24 juni was overigens in Roemenië het Pinksterweekend!!!
Lennard en ik hebben dus een geweldige tijd gehad. Deze reis hadden we veel
speelgoed mee genomen en dat is over Veritas verdeeld en we hebben een ander
deel ervan zelf bij een staats- kindergarten gebracht.
Ook de elektronica die we mee hadden, zoals televisies, magnetronovens,
koffiezetapparaten koelkast, afwasmachine, droger etc. gaan een goede bestemming
krijgen.
Daarnaast hadden we onze voorbereidingen voor de outreach komende zomer met
de Oase- jeugd uit Anna Paulowna. Op zondag 12 mei kwamen we weer thuis. Moe
maar voldaan.

Veritas anno mei 2013. Liviu in gesprek met Petru, de directeur van Veritas.
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
In de vorige nieuwsbrief werd er gevraagd om bestek voor een dorpshuis in Biertan.
De plaats klopte niet helemaal want het moest Crit zijn. Op de allerlaatste
Koninginnedag hebben we in Hoorn rond de 200 messen voor 8 euro op de kop
weten te tikken. Daar moeten eigenlijk nog vorken en lepels bij maar….de messen
hebben ze in ieder geval alvast.

Verder hebben we na de inbraak in de Manna- kerk in Sighisoara zowel microfoons,
als ook een keyboard kunnen brengen. En zijn er keukenapparaten zoals Magnetron,
koelkast etc. naar toe gegaan.

Elektrische piano gezocht.
We zijn nog steeds op zoek 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.
Gezocht: een trekhaak achter een auto die deze zomer naar Roemenië rijdt.
Zoals u ongetwijfeld al zult weten zijn wij sinds vorig jaar dankzij een geweldige
sponsor in het bezit gekomen van een grote, dichte aanhanger en er gaat dan ook
geen tocht meer gemaakt worden naar Roemenië, of de aanhanger gaat, gevuld met
hulpgoederen, mee. En daar zit hem voor nu nou net de kneep.
Want we hebben meer zaken die eigenlijk naar Roemenië gebracht moeten worden.
Zo staat er een mooie caravan te wachten op transport.
Deze caravan is geschonken door Pauw- caravans in Heerhugowaard.
De caravan moet een driedubbel doel gaan vervullen.
Hij wordt door ons gebruikt op de momenten dat verder van de bewoonde wereld
een project hebben. Er kan dan in geslapen worden en ook voor bewaking is hij erg
goed.
De caravan kan ook gebruikt worden voor een onderbreking van
activiteiten. Daarnaast zou de Manna- kerk hem graag willen gebruiken en er ook
zorg voor willen dragen.
De caravan is tevens bedoeld om langdurige huisvesting te kunnen geven voor
mensen in nood.
Daarnaast zou ik erg graag onze privé vouwwagen in Roemenië willen hebben om,
nadat onze missie er na drie weken op zit nog met mijn eigen gezin op vakantie te
kunnen gaan naar Kroatië.
Wat we dus zoeken is
1. iemand die deze zomer naar Roemenië komt en een caravan zou kunnen
meenemen.
Tijdens de reis kunnen ze van de caravan gebruik maken en ook in Roemenië
ze dit doen. Het uiteindelijke doel is dat ze de caravan aan het eind van hun reis
achterlaten in Sighisoara.
2. Iemand die onze vouwwagen mee wil nemen naar Roemenië. De vouwwagen
mag eventueel ook gebruikt worden voor eigen vakantie. De vouwwagen moet
uiterlijk op 25 juli in Sighisoara zijn, maar mag ook in Hongarije in Debrecen op de
Dorcas camping achtergelaten worden. Wellicht voor u een goede
vakantiebestemming
3. Iemand die ná 26 juli de aanhangwagen mee kan nemen naar Nederland. Hij is
pas een jaar oud, is ruim 5 meter lang en 1.80 hoog en met zeildoek en mag 2000
kilo aan lading vervoeren. Eigen gewicht is 750 kilo, maar wel een tandemasser, dus
is rijbewijs BE vereist.

Hij mag natuurlijk leeg terug komen maar als iemand iets te vervoeren heeft naar
Nederland is dat ook mogelijk.
Voorwaarde is wel dat er zuinig met het materiaal wordt omgegaan. Ook is een
voorwaarde dat u verzekerd op reis gaat.
Als u ons kunt helpen met één van deze vragen, horen we dat graag van u.
Bedankt Ook dit keer willen we weer iedereen bedanken die ons werk mogelijk
heeft gemaakt. Zowel de vrijwilligers als diegene die het finzncieel mogelijk maken
ons werk te (blijven) doen.
Zonder u zouden we niets kunnen beginnen.

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: We zamelen doorlopend kleding in. Het merendeel daarvan gaat naar
Roemenië. Mochten we een overschot hebben, dan verkopen we dit aan Reshare
(leger des Heils) Van de opbrengst wordt een deel van de transportkosten betaald.
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.

