
Verslag van activiteiten in 2019         

2019 zal te boek gaan als een jaar met veel veranderingen. We begonnen het jaar nog op een heel 

positieve manier maar verderop in het jaar werden we letterlijk dakloos. Gelukkig konden we toch 

onze projecten in Roemenië doorgang laten vinden. En……er is weer licht aan de horizon. De 

verwachting is dan ook dat we sterker dan ooit terug zullen komen en dat op een geheel nieuwe 

leest geschoeid.  

Sluiting de Marske     Tot 31 maart hebben we vanuit ons o zo prachtige gebouw “de Marske”, 

een leegstaande school voor basisonderwijs die ons door de gemeente Hollands Kroon op basis van 

anti- kraak was toebedeeld, ons werk kunnen uitvoeren. En dit al vanaf september 2014. Ons kantoor 

was er gevestigd. Goederen werden er verzameld en opgeslagen voor Roemenië, welke tot dan toe 

zo’n zes keer per jaar per vrachtwagen werden verzonden naar onze partner in Roemenië “Asociatia 

Pro Familia Sighisoara (APFS)”. Daar werden zo voor een deel gedoneerd via kerken en door de APFS 

aan de armen in en rond Sighisoara. Het wat luxere deel werd in de aan de APFS gelieerde 

kringloopwinkel “Maxima” voor weinig geld verkocht wat drie arbeidsplaatsen opleverde en een 

aanbod van moeilijk verkrijgbare producten tegen een aanvaardbare prijs. De volledige winst werd 

gebruikt voor directe hulpverlening voor de noodlijdende meestentijds Roma’s in en rond Sighisoara.  

Ook werd er geld door Stichting Netwerk Roemenië verdient door verkoop middels vrijwilligers in de 

voormalige school. Zie hiervoor het financiële jaaroverzicht 2019. Deze winst werd voor de volle 

100% gebruikt voor het steunen van onze projecten in Roemenië. (zie hieronder) 

Helaas moesten we op 1 april 2019 het gebouw sluiten omdat de gemeente Hollands Kroon de 

voormalige school opnieuw als tijdelijk school wilde gaan gebruiken. Dit was een grote klap voor de 

stichting want dit betekende dat we geen onderkomen meer hadden. Gelukkig was er geld 

gereserveerd voor slechte tijden waardoor we toch nog lange tijd door konden gaan met de 

ondersteuning van onze projecten in Roemenië en dankzij sponsoring kwam er nog wel wat geld 

binnen op de rekening. Wel moest er ijlings uitgekeken worden naar een nieuw, betaalbaar pand. 

Door dit alles was er ook geen werk meer voor de bijna vijftig vrijwilligers die ons al bijna vijf jaar vol 

overgave hadden geholpen om onze doelstellingen te bereiken. 

 
Eén van de laatste dagen voor definitieve sluiting de Marske. Enkele van de vijftig vrijwilligers. 

 



Nieuw gebouw     Het was de Protestantse Gemeente Wieringen die ons in de loop van het jaar 

te hulp schoot. Na inventarisatie door hun van hetgeen wij nodig dachten te hebben aan 

voorzieningen kochten zij een gebouw aan waarin we opnieuw ons kantoor kunnen houden, 

goederen kunnen selecteren en opslaan en nu een echte officiële kringloopwinkel kunnen starten 

waaruit de gelden voor ondersteuning voor een groot deel mee verdient gaan worden. Er moest wel 

heel veel gedaan worden om het zover te laten komen en de verwachting is dat het gebouw pas in 

juni 2020 voor een deel open zal kunnen gaan. En dat wordt ook hoog tijd want ons vermogen is 

inmiddels negatief geworden. 

Transport hulpgoederen     Ondanks het sluiten van ons gebouw “de Marske” zijn we toch nog 

in staat geweest twee zendingen met goederen naar Roemenië naar de APFS te sturen en wel op 13 

april en 3 juli.  

Laatste transport op 3 juli. 

Tijdelijke opslag     Wel hebben we van een bedrijf in de Wieringermeer een schuur in bruikleen 

gekregen om daar goederen in op te slaan, deels inventaris voor ons nieuwe gebouw, deels goederen 

voor onze toekomstige kringloopwinkel en deels goederen bestemd voor Roemenië die daar naar toe 

getransporteerd zullen worden zodra er weer voldoende inkomsten zijn om een transport te betalen. 

Onze directe hulp in Roemenië in 2019    De hoofdlijn van ons beleidsplan voor 2019 was 

het blijven steunen van meerdere projecten in Roemenië. Zowel wat betreft het onderhouden van 

onze eigen activiteiten ter plaatse als ook het ondersteunen van Roemeense organisaties waar we 

inmiddels al jaren een goed contact mee hebben en die op meerdere vlakken bezig zijn met het 

helpen van de allerarmsten. 



Kinderopvang in Soard    Het grootste project hierin is het in standhouden van het 

kinderopvangcentrum, of wel “kindergarten” in Soard waar zo’n 25 kinderen dagelijks worden 

opgevangen, op een positieve manier worden opgevoed, dagelijks een warme maaltijd krijgen en al 

eenvoudig onderwijs krijgen, nog voordat ze naar de basisschool gaan. Dit project op zich is opgezet 

door de Manna- kerk in Sighisoara. Stichting Netwerk Roemenië is de belangrijkste financierder 

hiervan waarbij de inrichting, de personeelskosten en de maaltijden voor de kinderen worden 

betaald. Doel is om de kinderen uit de thuissituatie te halen waar werkeloosheid, alcoholisme en 

geweld eerder regel dan uitzondering zijn. Naast de thuissituatie is het zeer belangrijk dat de 

kinderen waarden leren kennen in de vorm van “je bent veel waard”, “je hebt talenten”, “werk aan je 

dromen” en dat je lief mag zijn tegen jezelf en tegen de ander. 

Kinderen van de kindergarten knutselen samen. Leren hiermee om samen te werken.  

Vallen en weer opstaan in Boiu      Ook hebben we in Boiu het project Fundatia Maranatha 

Romale. Zij zijn met name actief in de wijk waar voornamelijk Roma’s wonen die leven in grote 

achterstand. Door echtscheiding van het echtpaar die deze stichting had opgezet en tevens leidde, 

viel dit project voor langere tijd stil.  

Probleem daarbij was dat de voorzitter van de stichting, tevens ex- echtgenoot van het 

leidinggevende paar weigerde op te stappen. Vanuit velerlei hoeken werd er druk uitgeoefend dat hij 

zijn voorzitterschap zou opgeven. Met name ook omdat hij ongeloofwaardig voor de gemeenschap 

was geworden door zijn handelen binnen zijn huwelijk. Het echtpaar had feitelijk een 

voorbeeldfunctie voor de gemeenschap. Zo was de voorzitter als enige in zijn wijk in staat geweest 

om een studie aan de universiteit af te ronden. Ook hadden zowel hij als zijn vrouw theologie 

gestudeerd en hun streven was dan ook vanuit het geloof hulp te bieden aan de gemeenschap op 

zoals gezegd velerlei terrein. Zo hebben we financieel en materieel meegewerkt aan het opzetten 



van een wijkcentrum waar men kon komen voor advies, medische ondersteuning en voor de 

kinderen nascholing en clubwerk.  

Helaas is dit project door deze situatie nog niet van de grond gekomen. Gelukkig is de voorzitter 

uiteindelijk toch opgestapt en kan er verder gewerkt worden aan de doelstelling van de stichting en 

is ook ons geïnvesteerde geld nog beschikbaar. 

Even ontspannen. José, secretaris van de SNR samen met Cristina in Sibiu. Juli 2019. 

Hulp aan getraumatiseerd ex- kindertehuiskind.      Dan hebben we in Balan al vele 

jaren voormalig- kindertehuis”kind” Jozsef Belsö en zo ook zijn tante Anna wonen die al vanaf 1993 

wordt ondersteund. Eerst door de gereformeerde kerk in Hippolytushoef, vervolgens door de huidige 

voorzitter van de SNR en sinds 2005 door de “stichting in oprichting” en 2006 door de opgerichte 

Stichting Netwerk Roemenië. In 1999 is er door toen nog de gereformeerde kerk middels een 

werkgroep een appartement aangekocht voor de Jozsef in de stad Balan alwaar deze toen nog 

minderjarige jongen een dak boven zijn hoofd kreeg. De eigendomsacte bleef bij de directeur van het 

kindertehuis maar Jozsef werd door de huidige voorzitter van de SNR regelmatig bezocht en van 

materiele en financiële hulp voorzien. In 2018, op 29 juni is vervolgens het appartement 

overgenomen door de APFS, waar de huidige SNR-bestuursvoorzitter ook bestuurslid van is en vanuit 

deze APFS wordt de zwaar getraumatiseerde Jozsef en zijn inmiddels bij hem ingetrokken eveneens 

getraumatiseerde tante Anna ondersteund. De SNR ontvangt jaarlijks een donatie van de PKN- 

gemeente op Wieringen en maakt dit vervolgens over naar de APFS Die stort wekelijks 50 lei (± 10 

euro) op zijn rekening welke hij daarna kan pinnen voor algemeen dagelijks levensonderhoud. Meer 



geld over langere periode is onverantwoord omdat het hogere bedrag te verleidelijk is om daar 

grotere dingen voor te kopen en dan zonder eten komt te zitten. 

Jozsef in 1993 in kindertehuis. 1e kennismaking                 26 jaar later in appartement met tante Anna. 

Voedselactie 2019      Overigens zijn we het jaar 2019 wel begonnen met de uitvoer van onze 

jaarlijkse voedselactie in Roemenië zelf. Eind 2018 zijn we via de kranten en nieuwsbrieven en het 

internet begonnen donaties te vragen voor voedselpakketten die in Roemenië verder werden 

samengesteld. De totale opbrengst kunt u zien in her financiële jaaroverzicht 2018. Tussen 17 en 24 

januari waren twee leden van de SNR, te weten Co Kempeneers en Dick Krabbendam in Roemenië 

om er samen met de partners van de APFS en vele vrijwilligers uit Roemenië zelf 840 pakketten te 

verspreiden onder de meest armen in de omgeving van Sighisoara in totaal zes dorpen. In deze week 

hebben we naast het rondbrengen ook het evangelie gebracht op meerdere plaatsen middels 

samenkomsten in diverse kerken. Het was evenals alle jaren hiervoor weer een geweldige tijd 

waarbij we naast de geboden hulp ook weer onze partners in Roemenië konden meemaken en onze 

activiteiten op elkaar konden afstemmen. 

Erbarmelijk omstandigheden. 



 

Meegebrachte kleding van onze breigroep wordt hier uitgedeeld.  

Zware armoede. Winter- voedselactie altijd zinvol. 

Tweede bezoek 2019 aan projecten      In 2019 is Roemenië voor een tweede keer bezocht, 

maar nu in de zomer tussen 19 en 31 juli op grotendeels eigen kosten in een gecombineerde vakantie 

en werkbezoek. Al onze partners hebben we gedurende deze periode bezocht en met hun een 

evaluatie gehouden over de afgelopen periode en de toekomst. Zo zijn we op bezoek geweest in 

Tirgu Mures bij een vertegenwoordiger van het bestuur van Foundation Maranatha Romale in Boiu, 

Cristina Savu. Zijn we op bezoek geweest bij de leiding van het kinderopvangcentrum van de Manna- 

kerk in Soard Magda en Catalin. Hebben we een bezoek gebracht aan Jozsef Bëlso en Anna in Balan. 



Hebben we vergaderd met het bestuur van de APFS bestaande uit Florin Boruga, Virgil Stoica en Dick 

Krabbendam. Hebben we de voorganger van de Manna- kerk, Piluh Hadarean bezocht en formeel 

gesproken.  

Vrijwilligers         Dit gehele verslag is gewijd aan de uitvoer van onze doelen in Roemenië.Naast 

deze doelen hebben we ook een grote verbondenheid met de mensen die ons helpen onze doelen te 

bereiken. Zo mochten we dit jaar toch weer beschikken over vele vrijwilligers die tot augustus ons 

met hart en ziel ter zijde stonden. Niemand van onze vrijwilligers werd voor zijn werk uitbetaald en 

ook de bestuursleden ontvingen geen vergoeding of zagen daarvan af. 

Onze vrijwilligers bestaan uit mensen van alle mogelijke afkomst. Zo hebben we veel mensen met 

een lichamelijke of/en een geestelijke beperking maar ook mensen die al lang en breed met pensioen 

zijn. We hebben ruimte geboden aan vluchtelingen, zowel voor stage als om sociaal te integreren.  

Ieder had zo zijn eigen taak. Bijvoorbeeld puzzels die binnen waren gekomen controleren op 

compleetheid, zorgen voor de lunch (iedere vrijwilliger werd tussen de middag een eenvoudige lunch 

aangeboden) Zorgen dat de spullen die binnen kwamen werden gecontroleerd, eventueel hersteld 

en schoongemaakt en werden klaargezet voor transport of verkoop. We hadden laders voor het 

vrachtwagenvervoer, een breigroep die om de week een dagdeel kwam breien voor de jaarlijkse 

winteractie, een reparatieafdeling voor moeilijke reparaties etc.  

Kortom, we boden én profiteerden van dagbesteding zonder dat de overheid hier ook maar een cent 

aan hoefde bij te dragen. Later in 2019 viel dit voor het grootste deel weg maar…….In 2020 gaat het 

weer helemaal terug komen. Want halverwege dat jaar gaan we weer vol goede moed beginnen  in 

ons nieuwe gebouw. En daar gaat iedereen weer van profiteren. Zowel in Roemenië als in Nederland. 

Een deel van de vrijwilligers en hun familie anno najaar 2018. 


