Mail:info@stichtingnetwerkroemenie.nl site:www.stichtingnetwerkroemenie.nl

Nieuwsbrief oktober- november 2013

Van de voorzitter: Voor u ligt of staat de nieuwe nieuwsbrief. Klaar om gelezen te
worden. Er is de afgelopen maand heel wat gebeurd. En het leuke is dat de initiatieven
lang niet allemaal meer vanuit Hippolytushoef worden genomen. Stilaan zijn er zo in de
loop van de jaren heel wat mensen mee geweest naar Roemenië en meerderen zijn daar
geraakt en ook heel veel aangeraakt. Een aantal van hen keren min of meer zelfstandig
terug en helpen mee met van alles en nog wat. Zo zijn er deze maand ook meerdere
mensen naar Roemenië geweest en in deze nieuwsbrief probeer ik ze te volgen in wat ze
aan het doen zijn. Zelf ben ik heel blij met deze initiatieven wat ook helemaal past bij de
naam van de stichting. Namelijk samen een netwerk vormen waarmee we onze hulp

kunnen geven. Maar dan wel een sterk netwerk waarin we elkaar kunnen aanvullen.
Elkaar kunnen ondersteunen en vooral die ander waar we het voor doen, tot grote steun
kunnen zijn zodat we levens veranderend werk kunnen doen. Niet uit eigen kracht, maar
uit de kracht die God ons daarvoor wil geven. Met de wetenschap dat Zijn kracht de
sterkste kracht is van het universum. En het is een Godsgeschenk en het is genade dat
wij mogen delen in die kracht. En van die kracht weer mogen uitdelen.

Dick Krabbendam,
voorzitter SNR

Vergeet het niet: Zaterdag 2 november a.s. van 10 tot 16 uur hebben we onze
halfjaarlijkse rommelmarkt. In de Ankerkerk in Hippolytushoef. Ook deze keer weer heel
veel aanbod. Heel veel wordt er deze dagen gebracht waaronder spiksplinternieuwe
exclusieve kleding en ook andere nauwelijks gebruikte goederen naast stokoude spullen
zoals een mooie klok mét klepel uit wellicht eind 19de eeuw. Schilderijen en ander
kunstwerk is er ook. En op huishoudelijk gebied en elektronica is er het nodige te krijgen.
Daarnaast zijn er weer de al bijna traditionele en bekende zelf gemaakte taartpunten die
bij een lekkere bak koffie of thee kunnen worden besteld.
Dit keer zijn er ook warme hapjes verkrijgbaar uit de frituur voor de grotere trek.

Stichting Springplank
Overigens doen we deze markt samen met Stichting
Springplank uit Den Helder. Met deze stichting zijn wij rond de kerstdagen in 2010 naar
Roemenië geweest en hebben daar met veertien mensen een geweldige tijd beleefd,
door o.a. ons “eten te delen” met grote groepen mensen waaronder bejaarden,
gehandicapten en volwassenen en jongeren uit arme gezinnen. Sinds deze outreach
hebben Joost en Marjan Zijderlaan, de motor achter stichting Springplank, inmiddels
meer dan tien maal Roemenië en met name Sighisoara bezocht. Ze zijn sterk in het
geven van goed onderwijs op talrijk gebied en dat is dan ook wat ze, me z’n tweeën of
met een eigen team doen.
Op het moment dat ik dit schrijf (28 oktober) zijn ze er ook en geven aan een groep
ouders en jongeren in Soard studie over het onderwerp “huwelijk” en wat de waarde van
het huwelijk is. Naast Roemenië heeft stichting springplank overigens ook een project in
India en een project in Indonesië. U kunt nader kennis met ze maken op de markt.

Onderwijs over huwelijk in Soard.

Willem Jan Stoffer en Gerrit Draaijer
hebben vanuit Wapenveld ook afgelopen
maand Roemenië bezocht. Tussen 12 en 19 oktober zijn ze uit en thuis geweest. Zij
hebben op maandag meegeholpen aan de bouw van een nieuwe kerk in Boiu. Stelica en
Cristina Barabas zijn al jaren bezig een sterke gemeente te stichten in dit dorp waar een
gemengde bevolking woont. In het deel waar veel Roma’s wonen komt deze kerk te
staan. De gemeente groeit gestaag en de huiskamerkerk werd veel te klein. Nu wordt er
een nieuwe, echte kerk gebouwd waar iedereen erg blij mee is.

Hier verrijst een nieuwe kerk in Boiu.
Willem Jan Stoffer is vorig jaar zomer voor het eerst naar Roemenië geweest met de
grote groep Wapenvelders. Vervolgens is hij in datzelfde jaar nog een keer geweest,
maar nu met Theo Daamen om rond de kerst met cadeautjes gevulde schoenendozen
naar ze toe te brengen en een vrachtwagen vol met hulpgoederen. Nu is hij er voor de
derde keer, samen met Gerrit Draaijer.
Overigens heeft Willem Jan een project af kunnen maken waar hij vorig jaar samen met
nog een hele groep Wapenvelders mee is begonnen. Toen hebben ze een nieuw dak op
een huis in Colberry in strada Izvorului gezet. Nu is het dak van de buren ook
meegenomen. Hoe een en ander in z’n werk is gegaan? Wellicht schrijven ze in de
volgende nieuwsbrief hun eigen verslag.

Dit alles in 4 dagen gerealiseerd.

“Tent Vanatori” Via een extra nieuwsbrief en op Facebook hebben we een
noodoproep geplaatst op 28 september jl. die we hadden ontvangen van David Mc.Guire.
Een compleet gezin woonde op dat moment onder een stel oude kleden. We gaven er de
naam “tent” aan, maar het bouwsel of samenraapsel verdiende deze naam beslist niet.

Dit bouwsel moest een “tent” voorstellen.

Blik in de tent.
David vroeg om directe hulp en vooral aan de mensen om te bidden en te zien wat de
Here God wilde doen.
Nadat wij de oproep hadden geplaatst werd er zeer spontaan gereageerd en binnen twee
dagen konden we David vertellen dat hij voor €1.095,- aan bouwmaterialen kon kopen.
Hij had nog een extra gift van €500,- en daarmee kon het hele huisje afgebouwd worden
incl. isolatie en kachel. Hij had op dat moment al een houten skelet gebouwd maar dat
moest nog helemaal af gemaakt worden. Binnen een week kreeg ik nieuwe foto’s

Het skelet is gebouwd

Het huisje is al bewoonbaar

Blik in het huisje

toegestuurd waarbij de mensen het huisje al hadden kunnen betrekken. Jan Willem en
Gerrit hebben nog meegeholpen met het plaatsen van de kachel en deze mensen zitten
er nu voor komende winter warmpjes bij.
Volgend bezoek. Op 6 november hoop ik weer naar Sighisoara te gaan. Samen met
mijn vrouw en met Co en Tineke Kempeneers. We gaan ons oriënteren op een volgend
project voor komende zomer. Dat project zal een evangelisatieproject worden in ons
eigen Nederland. We willen een groep Roemeense tieners en jongeren uitnodigen naar
Nederland te komen om samen met gelovige Nederlandse jongeren via o.a. straatwerk
het evangelie uit te dragen. Voor Co, werkzoekend voorganger en Tineke wordt dit het
eerste bezoek aan Roemenië. Nu al hebben zij er heel veel zin in om samen aan dit
project te gaan werken. Op 10 november komen we weer terug. Meer nieuws hierover in
onze volgende nieuwsbrieven.
Vakantieproject in Roemenië zelf Ook hebben we een verzoek gekregen om
komende zomer mee te helpen aan het organiseren en uitvoeren van een
vakantieproject voor kinderen uit Sighisoara. Dit project gaat zes weken duren en de
vakantie wordt gehouden in Tirgu Mures. Drie teams die ieder twee weken mee helpen
om dit uit te voeren is de opzet. Maar dan ook in dit geval samen meet Roemeense
leiders. Ook hierover in een later stadium meer nieuws.
Winteractie 2013 We zullen direct na de sinterklaas op vrijdag 6 en zaterdag 7
december opnieuw onze jaarlijkse supermarkt- actie houden. In ieder geval doen we dat
in drie supermarkten en bij toeval zijn dat ook nog allemaal Deka- supermarkten.
Eigenlijk zou zo’n actie niet meer nodig zou moeten zijn. Maar nodig is het wel, heel erg
nodig zelfs.
Alles wat we in de supermarkten ophalen gaat vóór de kerst nog naar Sighisoara waarna
het daar via de kerken en welzijnsinstellingen waar wij mee samen werken, verspreidt
wordt onder de mensen die dit het meest nodig hebben.
Veel mensen hebben het nog steeds erg slecht en daar gaat onze hulp dan ook naar toe.
Een liefdesdaad vanuit het geloof uitgevoerd. Heb elkander lief. En zeker ook in de
meest donkere tijd van het jaar. Zo willen wij deze mensen zegenen vanuit de naam van
Jezus. En woont u niet in onze omgeving, zegen dan met een gift. Mocht er geen geld
nodig zijn voor transport, dan kopen we ter plekke eten wat we dan weer uit kunnen
delen. En vergeet niet, een bankpasje neemt heel wat minder ruimte in beslag voor
transport dan 2000 kilo voedsel.
U kunt een gift overmaken op rekeningnr. NL63 RABO 01221.23.182 t.n.v. Stichting
Netwerk Roemenië o.v.v. voedselactie 2013.

Beste allemaal, (door Gerhard Koele)
Afgelopen weekend was het dan eindelijk zover. De weersomstandigheden waren super, de
organisatie perfect.
Moet je alleen zelf niet je startnummer en horloge vergeten, maar gelukkig heb ik dan altijd
mijn lieve vrouw Lidy nog.
Het lopen ging verrassend goed. Ik kon meelopen met een groepje vrolijke mensen en zolang
het tempo niet te lang boven de 9,5 km per uur kwam kon ik prima bijblijven.
Na 32 km heb ik me laten afzakken met enkele anderen en na 36 km heerlijk alleen gelopen
door het mooie Zwolle.
Heel fijn dat er supporters langs de route stonden.
Een verrassend grote concentratie van collega’s, vrienden en familie rond de spoorbrug bij
Hattem, toch een kritiekpunt in het parcours:
En het lag rond de magische 34 km en het is toch een serieuze klim voor de reeds vermoeide
benen en het was voor mij het zwaarste punt van de wedstrijd (ik had nog nooit verder dan 32
km gelopen).
Speciaal woord van dank aan 12 getrouwen die de moeite hadden genomen om op meerdere
punten langs de route te verschijnen.
Leuk om al jullie blijde gezichten te zien en aanmoedigingen in ontvangst te mogen nemen.
Excuus dat mijn tempo iets hoger lag dan voorspeld, waardoor een enkeling bijna te laat
kwam. Na 4 uur 28 minuten en 20 seconden ben ik over de eindstreep in het PEC Zwolle
stadion gekomen. Sneller dan verwacht.
Als het aan mij ligt zal dit PR eeuwig standhouden. (maar: zeg nooit nooit)

Gerhard fris en fit onderweg

Willem Jan en Gerrit met de cheque van Gerhard

Ook alle sponsoren bedankt! Door jullie bijdrage heb ik vanavond via de Stichting Netwerk
Roemenië 750 euro mogen overhandigen aan Willem-Jan Stoffer en Gerrit Draaijer. Zij gaan
zaterdag 12 oktober naar Roemenië om daar te werken aan een woonhuis. Vorig jaar zomer
heeft Willem-Jan, samen met anderen van de hands together 4 Romania reis, ook aan dit huis
gewerkt. Toen hebben ze de voorkant van het huis voorzien van verhoogde muren, een
nieuwe balklaag en dak. Nu zal de woning aan de achterkant aangepakt gaan worden.
Super dat door jullie giften het financiële tekort hiervoor helemaal is weggewerkt.
Nogmaals allemaal heel hartelijk bedankt.

Het was goed om dit te doen: Support zoeken voor mensen in nood en hun helpers, maar ook
uitdagend voor mezelf.

Leef in vreugde!

Gerhard
Aanhanger is terug. Caravan moet nog versleept.
In onze vorige nieuwsbrief
deden we en oproep voor het terug brengen van onze grote aanhanger. Jan Smith, een
Nederlander die aan de buitenkant van Sighisoara woont, las de oproep ook en hij had
iemand uit Nederland over die een caravan had gebracht. Dus vroeg hij aan deze
meneer, Richard, of hij een aanhanger mee terug zou willen nemen naar Nederland. Dit
wilde hij wel doen en heeft dit ook gedaan. De aanhanger is dus weer terug en kon
dezelfde dag nog gebruikt worden voor het laden van de eerste dingen voor de markt.
Nu de caravan nog naar Roemenië…..Wie oh wie kan o spoedig mogelijk deze (kleine)
caravan meenemen.
Vrachtwagen Uit Wapenveld heb ik het geweldige bericht gekregen dat
transportonderneming Vurex heeft aangeboden om gratis in december een vrachtwagen
met twee door ons gevulde containers naar Sighisoara te brengen. Dat betekend wellicht
dat onze voorraadschuur eindelijk leeg komt want deze staat nu stampvol met
hulpgoederen. Ook zal het ingezamelde voedsel mee kunnen gaan.
Gebedspunten:
Wij zouden het erg op prijs stellen wanneer u voor ons werk in
Roemenië regelmatig zou willen bidden. Als u dat doet zou u dan ook voor de
volgende punten willen bidden:
 Voor ons werk in Roemenië en voor de partners waar we mee samen werken
in Roemenië en in Nederland.
 Voor de kinderen die wij via u kunnen sponsoren en de gezinnen waarin deze
kinderen wonen.
 Wilt u ook bidden dat wij hier in Nederland een eigen gebouw gaan krijgen
waar we ons volkomen kunnen richten op ons werk. Dus kantoorruimte,
uitsorteren en opslaan van hulpgoederen. Een kringloopwinkel kunnen starten
met vrijwilligers en mensen met een (arbeid)handicap
Bedankt Opnieuw willen we iedereen bedanken die ons werk mogelijk heeft
gemaakt. Zowel de vrijwilligers als diegene die het financieel 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) Ook verkopen we twee keer per jaar kleding op onze eigen
rommelmarkt. 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

