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Deze Roemeense jongeren komen komende zomer naar Nederland!
Van de voorzitter:
Voor mij nog twee dagen en dan gaat de volgende tocht naar
Roemenië alweer plaats vinden. Amper twee maanden na de vorige tocht is er al weer
genoeg reden om er, overigens voor mij voor de vijftigste keer, naar toe te gaan.
In deze nieuwsbrief kunt u daar veel meer over lezen. 2014 is nog jong maar we barsten
weer van de activiteiten.

Dick Krabbendam,
voorzitter SNR

In februari opnieuw naar Roemenië
Als alles volgens plan verloopt gaan we
op vrijdag 21 februari weer richting Roemenië met de Iveco werkcamper en de
aanhanger.
Wel is de financiële situatie van de SNR niet erg sterk. Voor deze tocht hebben we
eigenlijk nog negenhonderd euro voor vooral brandstof nodig. We gaan echter op
geloof dat dit er gaat komen.
Het doel van deze reis is om naar een ziekenhuis in Ludus ongeveer 40 stoelen te
gaan brengen. De stoelen zijn afkomstig van Huis ter Duin in Den Helder en zijn nog
in uitstekende staat. Zij gaan naar verschillende ziekenhuizen. In Ludus woont Anko
Wiersma die een maand geleden op Facebook reageerde op mijn oproep wie in
Roemenië deze stoelen kan gebruiken. Anko reageerde en vertelde dat de stoelen
die voor de wachtkamer in de ziekenhuizen staan, in heel slechte staat zijn (als ze er
al zijn). Oud en versleten. Dat is dus een eerste doel van deze rit. Daarnaast hebben
Magdalena Palko, haar man Orasul Inimiien en haar broer Geza een speciaal
project in Soard in de zeer arme zigeunerwijk. Het project heet “Project of Hope”.
Afgelopen december ben ik daar op uitnodiging wezen kijken.
“Project of Hope” is een jaar geleden gestart waarbij het drietal een
kruidenierswinkel is gestart. Op gewone, commerciële basis, want ook bij deze
mensen moet er brood op de plank komen.
Het verschil tussen hun winkel en een gewone kruidenierswinkel in het dorp is
echter, dat de eerste de beste winkel minstens 10 minuten lopen is maar dat
daarnaast zij geen alcohol en geen sigaretten verkopen. Daarnaast willen zij hun wijk
en daarmee de arme mensen helpen om betaalbaar aan hun eten te komen en ze
willen een centrale plaats zijn waar de mensen elkaar kunnen ontmoeten.

Links Magda en rechts haar man Orasul in hun winkel.

In het begin werd verwacht dat dit project geen schijn van kans zou hebben, omdat
ze geen alcohol en sigaretten verkopen. Maar het tegendeel is waar. Hun winkeltje is
een beetje het centrum van de wijk aan het worden en zelfs vanuit andere delen van
Soard komen mensen bij hun boodschappen doen.
Nu zijn ze, om de mensen te helpen, ook begonnen met het verkopen van kleding.
Die kleding komt uit China en is van een heel slechte kwaliteit. Toen ik in december
bij hun was om hun project of Hope te bezoeken, vroegen ze of ik wellicht tweede
hands kleding uit Nederland zou kunnen leveren. En niet gratis maar tegen een
redelijke prijs.
We kunnen volledig achter dit idee staan, ook omdat we er van overtuigd zijn dat we
de mensen niet altijd daadwerkelijk helpen wanneer iedereen alles maar gratis krijgt.
Mensen zijn over het algemeen trotser en zuiniger wanneer ze iets voor hun kleding
en ook andere spullen hebben moeten betalen.
Voor 20 cent de kilo gaan we dus kleding brengen waarbij het betaalde geld een
bijdrage in de vervoerskosten is.
Dan neem ik ook nog marktartikelen mee voor de Manna- kerk. In augustus komt een
groep Roemeense tieners naar Nederland om samen met Nederlandse tieners
gedurende een week “straatevangelisatie” te gaan doen. Ook hun hebben we verteld
dat het heel goed is om ook zelf in actie te komen om een deel van hun reis en
verblijf zelf bij elkaar te verdienen.
Zo gaan ze dus een markt organiseren waarbij de opbrengst bedoeld is voor hun
zomerproject. Wij brengen echter de spulletjes die nodig zijn voor de markt.
Het vierde doel is om met de groep tieners en Liviu voorbereidingen te treffen voor
komende augustus.
Als jij ons zou willen helpen om voldoende geld voor deze tocht bij elkaar te krijgen,
dan kun je dadt doen door een gift naar ons over te maken. Ons rekeningnummer is
NL63RABO 0122123182 t.n.v. Stichting Netwerk Roemenië te Hippolytushoef onder
vermelding van hulp transport februari 2014.
En heb je tijd tussen 21 februari en 1 maart en ook zin om mee te gaan en heb je
rijbewijs BE of hoger, neem dan even contact op.

Bouwproject van Bas Frelink.
Beste allen……. We gaan weer
naar Roemenie ( voor de derde keer) om 1 of 2 huizen te bouwen. Het begint al
vaste vormen aan te nemen en hierbij informatie voor eventuele belangstellenden
De trip is gepland dv dinsdag 17 t/m zaterdag 28 juni.

Op dit moment hebben we zeker al 9 deelnemers. Ons streven is 16.
Er zijn in Sighisoara 4 werkers, zodat we op 20 uitkomen en we 2 huizen kunnen
bouwen.
Het werk daar staat onder leiding van David mc Guire, een fantastische broeder die
al jaren ervaring heeft.
De kosten van vliegticket, huurauto, verblijf en eten en drinken zullen ongeveer 450
euro bedragen.
We vliegen van Eindhoven naar Cluj Napoca en moeten dan nog ongeveer 140 km
rijden.
Voor 2 huizen zullen we ongeveer 5000 euro bij elkaar moeten sparen. We hebben
al 1600 euro dus het begin is er.
Vele hebben deze manier van evangelisatie als fantastisch ervaren. Buiten het
bouwen mochten sommige ook met de kinderen iets aan evangelisatie doen , wat
heel leuk was.
Deelnemers tot nu toe zijn Martijn v/d Bosch, Jan Kranstauber, Daniel Frelink, Pieter
de Waard, Jan de Waard, Theo Daamen, Willem-Jan Stoffer, Wijnand Schuurman en
Bas Frelink
De leeftijden varieren van 26 tot 70 jaar dus iedereen kan zich thuisvoelen.
Het pension is besproken . Als je het wilt zien kijk bij www.booking.com pensionea
poiana cerbului sighisoara
Voor info mail efrelink@solcon.nl of bel me(0634315171)
gr Bas Frelink.

Bouwactiviteiten in 2013

Een vrachtwagen vol . Afgelopen december is er een vrachtwagen vol
hulpgoederen naar Sighisoara gebracht. De trailer kwam uit Ludus en chauffeur Nicu
kwam op zaterdag 15 december alles wat we zo in de loop van een jaar hadden
ingezameld ophalen. Ook het ingezamelde eten ging mee en dat was ook dit keer
héél wat. 120 bananendozen vol, afkomstig uit de Deka- markten van Middenmeer,
Den Oever en Hippolytushoef.

Voedselactie in Den Oever
Héél veel vrijwilligers hebben vlak na de sinterklaas twee dagen de supermarkten
bevolkt en daarom willen we al deze mensen enorm bedanken voor hun inspanning.
Het voedsel kwam weliswaar voor de kerst nog in Sighisoara aan, maar ná de kerst
hebben de mensen die het allemaal heel hard nodig hebben het voesel gekregen. En
dat was op zich heel slim, want de kerstdagen….Daar zorgt bijna iedereen wel voor
dat er iets lekkers op de tafel staat. Daarna begint echter vaak de ellende. Het geld is
op. En dan is zo’n steuntje in de rug een ware uitkomst. Naast het eten is ook alle
voorradige kleding, veel bedden en matrassen, meubelen en heel veel speelgoed
met de vrachtwagen mee gegaan. Ook aan huishoudelijke dingen zoals borden,
pannen en zaken waar een stekker aan zit is naar Roemenië gebracht.
De volgende dag, zondagmiddag 16 december, ben ik zelf ook naar Roemenië
gereden. Na een snelle rit met een overnachting in Oostenrijk kwam ik, nog voor de
vrachtwagen, op maandagavond aan in Sighisoara. Woensdag konden we de wagen
lossen. De inhoud paste nauwelijks in onze opslag. Gelukkig kon de dagen erna al
weer het een en ander weggebracht worden.

Nicu vertrekt met zijn trekker en oplegger vanuit Slootdorp richting Sighisoara.

Voedsel en andere hulpgoederen aangekomen in onze opslag in Sighisoara.
Verder werd het opnieuw een indrukwekkende tijd waarbij de kerstsfeer in alles al
overal te proeven viel. Dat wordt in Roemenië veel meer tot uiting gebracht op een
niet- commerciële basis. Veel kerken hebben activiteiten zoals het zingen van
kerstliederen. Al met al heb ik veel mensen bezocht, ook in de dorpen. Op maandag
23 december, vlak voor de kerst, zat m’n missie er op en kon ik me weer bij mijn
gezin melden.

Door Jeannette Folkeringa
Hands together 4 Romania

–

ZOMER 2014

KAMPEN VOOR KANSARME KINDEREN IN ROEMENIE
Duur:
15 dagen (zaterdag -zaterdag)
Datum:
12 t/m 26 juli
Kosten:
€ 550 (inclusief vervoer naar en van het vliegveld, vliegreis, eten,
verblijf en vervoer ter plaatse)
Extra kosten:
€ 300 om voor vier kinderen het zomerkamp te betalen.
Totaal:
€ 850,Dit geld kun je bij elkaar brengen door sponsoracties uit te voeren.
Organiseer een sponsorloop, ga zelfgebakken koekjes verkopen in de kerk, of
bedenk nog een andere goede actie.
Doel
Je zorgt samen met ongeveer zeven andere jongeren voor een geweldig zomerkamp
voor in totaal rond de 16 kinderen tussen 6 en 12 jaar oud.
Als er meer dan acht aanmeldingen zijn (van jongeren die leiding willen geven), dan
is er ook nog een tweede optie mogelijk, namelijk één week kinderkamp leiden in
Tirgu Mures en één week helpen met bouwwerkzaamheden bij Véritas in Sighisoara.
Voor wie?
Ben je tussen de 16 en 30 jaar oud en houd je van kinderen? Dan zoeken we jou!
Globaal programma
Op zaterdag kom je aan in Tirgu Mures, Roemenië.
In het weekend bereid je met elkaar het kamp voor.
Op maandag komen er rond de 16 kinderen vanuit Sighisoara naar Tirgu Mures.
Op vrijdag gaan ze weer naar huis.
In het weekend kun je op adem komen, zelf leuke dingen doen.
Daarna volgt nog een kampweek van maandag tot vrijdag.

Op zaterdag reis je terug naar Nederland.
De kans is groot dat deze twee weken een geweldige ervaring worden. Niet alleen
voor deze kinderen, maar ook voor jezelf!

Organisatie kinderkamp
Je krijgt met z'n tweeën tijdens het kamp vier kinderen onder je hoede.
Samen ben je een groepje. Er zijn momenten dat we met de hele groep iets gaan
doen, maar ook ben je regelmatig in de groepjes bezig.

De groep zal bestaan uit acht jongeren en een of twee teamleiders. verder zullen er
vrijwilligers uit Roemenië zijn van beide stichtingen. Er is keukenpersoneel dat voor
het eten zorgt voor de teams en de kinderen. De huizen zijn netjes, er is stromend
water en een warme douche. Het eten is goed.
Elke dag is er minimaal één gezamenlijk teammoment. Daarin maken we plannen of
stellen ze bij en evalueren we: wat gaat er goed, wat minder, hoe komt dat, wat
hebben we nodig? Je kunt even je hart luchten, elkaar inspireren, leuke dingen met
elkaar delen. We bidden ook met elkaar, omdat we geloven dat God er is en ons wil
gebruiken om iets moois in deze kinderen te planten, iets van liefde door te kunnen
geven. Ook als je niet gelovig bent, ben je van harte welkom om mee te gaan op
deze reis. Wel vragen we respect van je voor onze levensovertuiging.
Regels
Geen alcohol gebruiken op het terrein of in het bijzijn van de kinderen.
Roken is alleen toegestaan buiten het terrein, buiten het zicht van de kinderen.
Zorg ervoor dat je je niet alleen met een kind afzondert. Ga altijd met zijn tweeën of
wees zichtbaar.
Wees vriendelijk! Naar kinderen, naar personeel. We zijn daar te gast.
Eigen inbreng
Als je ideeën hebt voor leuke spelletjes of creatieve momenten, dan kun je uiteraard
deze dingen inbrengen. Er is afgelopen zomer al een globaal programma gemaakt

door Ibi (directeur in Tirgu Mures) en mij (Jeannette), maar dat is een flexibel
programma. 
ACHTERGROND EN INFORMATIE
Roemenië
Zodra je de grens van Roemenië met de auto passeert, vallen een aantal dingen
gelijk op.
Het lijkt of je 50 jaar terug gaat in de tijd, met name als je door dorpjes heen rijdt. Nét
een openluchtmuseum of een filmset waar je doorheen rijdt. Met paardenwagens,
schattig uitziende oude mensjes en mensen die allerhande waar verkopen langs de
weg. Daarentegen zijn de centra van de steden hypermodern, met o.a. prachtige
overdekte winkelcentra (waar dan wel weer weinig mensen te vinden zijn, want rijk
zijn de meeste Roemenen niet). Als je je buiten het centrum van een stad begeeft,
komt de armoede al snel weer op je af. Veel kapotte gebouwen, slecht onderhouden
wegen, daklozen, bedelaars en zigeuners.
Roma zigeuners
Er wonen veel Roma zigeuners in Roemenië. Zij worden gezien als uitschot, volgen
vaak geen onderwijs of maken hun school niet af. Er is veel criminaliteit onder de
Roma en meiden krijgen jong kinderen (moedertjes van een jaar of 14, 15, 16 zijn
geen uitzondering). De Roma wonen meestal in aparte wijken, buiten de stad. Zij
wonen daar in een soort van sloppenwijken, in kleine hutjes / huisjes met weinig
voorzieningen en slechte hygiëne. De stichtingen die ik hieronder beschrijf zijn beide
begaan met het lot van deze mensen en willen een verschil maken door hen wél te
accepteren en hen te begeleiden naar een beter bestaan. Zij zijn beiden gestart bij
de jongste generatie, de peuters, met voorschoolse opvang en goede programma’s,
zodat deze kinderen uiteindelijk naar school kunnen gaan.
De kinderkampen
De kinderkampen voor 2014 komen tot stand door een samenwerking tussen twee
stichtingen:
Fundatia Veritas – zie http://www.veritas.ro/ en Fundatia Rhema – zie
http://www.fundatiarhema.ro/IndexRO.htm
Facebookpagina’s: https://www.facebook.com/VeritasSighisoara?fref=ts en
https://www.facebook.com/fundatiarhema?fref=ts
De FB-pagina’s zijn meer up-to-date dan de websites.
Stichting Veritas – Sighisoara
De kinderen die naar het kamp komen, wonen in een arme zigeunerwijk even buiten
het toeristische stadje Sighisoara, dat ongeveer in het midden van Roemenië ligt.
Stichting Veritas werkt daar met hen. Deze stichting is een christelijke stichting die
voor deze kinderen o.a. naschoolse opvang met huiswerkbegeleiding en sportieve
activiteiten organiseert. Verder organiseert zij voor andere doelgroepen
(gehandicapten, gezinnen, peuters en kleuters, tieners) nog veel meer; o.a. op het
gebied van voorlichting, bouwen van huizen, sport, spel, woongroep en opvang. Liviu
Tudosie is sociaal werker en tevens een van de leiders van Veritas. Ook vervult hij
een taak als assistent-pastor in de plaatselijke Evangelische kerk. Hij is getrouwd
met Elena en zij hebben twee kinderen.
Hij heeft een groot hart voor de mensen en kinderen waarvoor hij werkt. Het doel van
deze stichting is om Gods liefde door te geven, door enerzijds praktische hulp te

verlenen, maar ook door over God en Jezus te vertellen, omdat zij geloven dat het
kennen van Jezus een geweldige verandering voor mensenlevens kan betekenen.
Stichting Rhema – Tirgu Mures
In Tirgu Mures – ongeveer 50 km van Sighisoara vandaan - staan op een ruim terrein
twee grote huizen, een klein huisje, een werkplaats en een schuur. Het is het terrein
van 'Fundatia Rhema' (stichting Rhema), een christelijke stichting die vanaf 2001
bestaat. Ibolya Ungur (Ibi) is de initiatiefnemer, stichter en directeur van deze
organisatie. Hier wonen inmiddels nog ongeveer tien jongens en meiden, tieners en
twintigers, die ooit door bloedtransfusies in ziekenhuizen met HIV besmet zijn
geraakt en om die reden verlaten zijn door hun families. Jarenlang hebben zij in de
ziekenhuizen gewoond, waar zij weinig liefde en verzorging kregen en enorme
achterstanden opliepen. Elk van deze ‘kinderen’ heeft zo zijn eigen verhaal en zijn
eigen mogelijkheden. Stuk voor stuk zijn het schatten waar ik in de loop van de jaren
enorm van ben gaan houden.

HIV en Aids waren en zijn nog steeds
een groot taboe in Roemenië. Ibi, de
directeur, heeft deze kinderen vol liefde
opgenomen en geprobeerd een goed
leven voor deze kinderen te
organiseren. Ze worden gesteund in het
zoeken naar woonruimte (als ze in staat
zijn om zelfstandig te wonen), naar
passend werk of een goede
dagbesteding. Inmiddels is een aantal
van de kinderen overleden, zijn er drie
meiden getrouwd, een paar verhuisd of
op zichzelf gaan wonen. Er wonen nog
ongeveer 10 kinderen (inmiddels tieners en twintigers) op het terrein.
Ibi heeft in de loop der jaren nog meer projecten tot stand laten komen. Er is een
'pre-school' voor zigeunerkinderen tot zeven jaar elders in de stad en er zijn nog
talloze acties geweest voor de zigeunergezinnen en andere arme gezinnen. Voedsel,
verkoop van kleding, moeder- en kindzorg, een winkel met zelfgemaakte spullen
(gemaakt door de tieners en twintigers van Rhema) en nog veel meer.
Een zomerkamp is een droom voor veel zigeunerkinderen. Veel kinderen kennen
alleen hun wijk en zijn nooit buiten hun stad geweest.
Rhema biedt een geweldige plek voor een mooi zomerkamp. Hier kunnen leuke
activiteiten worden georganiseerd, er is voldoende ruimte, slaapgelegenheid en
materiaal.
Veel van de tieners en twintigers van Rhema zullen het ook geweldig vinden dat er
op hún terrein een kamp is. Ze kunnen meehelpen om er voor de kinderen een
geweldig kamp van te maken. Een echte win-win-situatie dus!
Tot slot
Heb je nog vragen?
Mist er informatie?
Laat het me weten!

Wil je je definitief opgeven om mee te gaan? Dat zou geweldig zijn!
Vraag dan het opgave- formulier in. Geef daarbij duidelijk aan wat je voorkeur heeft:
1.
Twee weken kinderkamp leiden óf
2.
één week kamp en één week bouwen.
De organisatie van deze reis doe ik in samenwerking met Stichting Netwerk
Roemenië in Hippolytushoef (NL).
Zie www.netwerkroemenië.nl of hun FB-pagina:
https://www.facebook.com/stichtingnetwerkroemenie?fref=ts
Jeannette Folkeringa
e-mail:
telefoon thuis:
mobiele te bereiken op:

folkeringa@online.nl
0229 201204
06 43828716

In Roemenië werken we samen aan dit zomerproject
Wil jij meer inlichtingen hebben of het opgaveformulier? Mail naar
folkeringa@online.nl of naar info@stichtingnetwerkroemenie.nl en we zenden je de
brochure met alle informatie.
Evangelisatieproject
Naast dit project hebben we nog een project en wel in de
week van 8 tot 18 augustus. In deze week gaan we in Nederland een groep uit
Roemenië hartelijk welkom heten. Het zijn Roma- tieners en jeugd uit de Mana- kerk
waarvan velen ook Veritas door de weeks bezoeken. Het gaat om jeugd die tot
geloof zijn gekomen en waar we de afgelopen jaren in Roemenië
evangelisatieprojecten mee hebben gedaan. In Nederland willen wij samen met deze
groep (van 15 personen), samen met een even grote groep Nederlandse jeugd, een
evangelisatieproject gaan uitvoeren. Vanuit diverse kerken zoeken we naar
deelnemers die een week lang bereidt zijn op de straat het evangelie te vertellen.
We streven er naar de hele Roemeens/ Nederlandse groep een week lang bij elkaar
te laten zijn.
Inmiddels werken we met meerdere organisaties samen, te weten Kerken/Partners:
De Ark, Philadelphia, Sjaloom, Oase, Teen Challenge en SNR
Wil jij meer weten over één van deze projecten, mail dan naar
info@stichtingnetwerkroemenie.nl voor meer infor

Mooie handgemaakte Veritas- tassen €15,-. Stichting Springplank uit Den
Helder, die na een gezamenlijk outreach met de SNR rond kerst van 2010, met grote
regelmaat naar Roemenië gaan om daar o.a. onderwijs en voorlichting op tal van
maatschappelijke en levensbeschouwelijke onderwerpen te geven in zowel
Sighisoara als ook de dorpen in de omgeving, heeft een flink aantal met de hand
gemaakte tassen ingekocht, om deze met een kleine winst te verkopen in Nederland.
De winst gaat regelrecht naar de makers van de tassen. Bent u geïnteresseerd, stuur
een mail naar info@stichtingnetwerkroemenie.nl en geef aan welke tas u wilt
hebben. (A, B, C of D) En heeft u interesse om dit soort tassen bijvoorbeeld in uw
(wereld) winkel te verkopen, neem dan ook contact met ons op.

A

B

Hier worden de Veritassen gemaakt

C

D

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!!

Wordt partner van de SNR We hebben het afgelopen jaar weer veel kunnen
doen. En daar zijn we heel dankbaar voor. Vooral naar God die dit alles mogelijk
maakt. En ons daar ook in leidt.
Naast het feit dat we heel veel steun hebben gekregen voor onze projecten hebben
we ook kosten die horen bij het in stand houden van de SNR. En dan met name voor
logistieke kosten. Hier hebben we, het liefst vaste, donateurs voor nodig.

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.

Of door vaste donateur te worden

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

