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Jaarverslag 2014.
In het afgelopen jaar, met als hoogtepunt het 10e jubileum van onze boekenmarkt, hebben
we vele mooie momenten gehad. In dit verslag voor onze sponsors en vrijwilligers blikken we
hierop terug.
Van 19 tot 23 maart zijn onze bestuursleden Jan Koomen en Piet Nijhuis op bezoek geweest
in Roemenië. Dit om te kijken hoe de stand van zaken is, of het geld dat door vele sponsoren
en vrijwilligers bijeen wordt gebracht ook efficiënt besteed wordt en wat er nog meer gedaan
kan worden.
Een positieve ervaring was het bezoek aan het verzorgingshuis. Hier lagen de
hulpbehoevende mensen in de door ons geleverde ziekenhuisbedden. Het personeel én de
patiënten waren erg blij met deze gift.
Ook hebben Jan en Piet een groot deel van de studenten ontmoet en hun vertelt hoe onze
stichting werkt en hoe het benodigde geld bijeen wordt gebracht. Een eyeopener voor deze
jeugd, die dachten dat een paar rijke Hollanders voor dit geld zorgden. Deze studenten zijn
door dit bezoek erg enthousiast geworden en zijn bereid om alle steun en medewerking te
geven aan verdere projecten.
Jan en Piet hadden groentezaden meegebracht en de studenten hebben ervoor gezorgd dat
deze eerlijk verdeeld werden in Raducaneni. Dit praktische, toepasselijke en ook een
symbolische cadeau werd heel erg gewaardeerd. De zaden waren geschonken door de
firma Vriend uit Andijk en Bejo zaden uit Warmenhuizen.
Uit de gesprekken met de zusters werd vooral het probleem van gebrek aan man/vrouw
krachten duidelijk. De zusters kunnen niet alles alleen. Ze vangen kinderen op waarvan de
moeders vaak in het buitenland werken. Ze begeleiden mensen met alcoholproblemen. Er
moet hulp van onze stichting komen om lokale bevolking in te zetten voor hulp aan de
zusters. Er zijn ook kinderen die niet naar het vervolg onderwijs kunnen door gebrek aan
kleding. Dit moet in de toekomst ook aangepakt worden.
Er is afgesproken dat de zusters ons meer laten weten wat ze nodig hebben en zo mogelijk
zullen wij ze dan ondersteunen. Wij als bestuur hebben afgesproken dat er elk jaar een paar
afgevaardigden van ons naar Raducaneni gaan om de contacten levend te houden.
(uiteraard op eigen kosten)
De 10e boekenmarkt op 3 en 4 mei, is weer een groot succes geworden. Vanwege het
jubileum boden we een gratis boek aan voor alle mensen die meer dan 10 euro besteedden
op de boekenmarkt. Ook was dit een blijk van hulde aan onze, in 2013 overleden oud
voorzitter en medeoprichter van de stichting, Arie Bouma. De opbrengst van de
boekenmarkt was € 9700.--, een resultaat om trots op te zijn, en waarmee we weer veel
jongeren in Raducaneni kunnen helpen met hun studie.
We hadden bij deze markt ook hulp van 4 jonge dames uit onze gemeente die, om hun
Gouden Award Opmeer te verdienen, voor onze stichting in actie gingen. Deze 4 meisjes
gingen later in de zomer in Roemenië op exploratie, om voor ons contacten te leggen met
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de jongeren uit Raducaneni. Voor deze 4 meisjes, die in Nederland zijn opgegroeid met alle
luxe die hier zo normaal is, was het een wereld van verschil. Zij logeerden in primitieve
omstandigheden bij de studenten uit Raducaneni. Zij hebben een uitgebreid verslag gemaakt
naar aanleiding van een waslijst met vragen, die wij ze hadden meegegeven. Hulde voor
deze 4 dames, die voor deze exploratie op 14 februari j.l. hun Gouden Award Opmeer
kregen uitgereikt. Zie binnenkort onze site voor een uitgebreid verslag met foto’s.
Zij stelden vast dat er in dit arme deel van Roemenië nog aan veel dingen gebrek is, maar
het meest urgent was nu het gebrek aan warme winterkleding voor de kinderen van het
opvanghuis. Daarom hebben wij in alle haast in oktober een kleding verzamelactie gehouden
wat resulteerde in 75 grote dozen met goede winterkleding en laarzen, die nog op tijd voor
de koude winter in Raducaneni zijn aangekomen. De zusters en kinderen zijn hier ontzettend
blij mee.
Vele goede gevers en vrijwilligers hebben ons in 2014 weer gesteund met giften groot en
klein. Daarvoor willen wij u namens de kinderen en studenten in Raducaneni heel hartelijk
danken. Zonder anderen te kort te willen doen willen wij speciaal dank zeggen aan de John
Heddes Foundation. Zij maken het voor één speciale studente uit Raducaneni mogelijk om
haar hele studie af te maken.
Zoals u kunt zien hebben wij sinds 2014 voor het eerst een eigen logo op onze correspondentie.
Op onze website, www.raducaneni.nl kunt u alle verslagen van de reizen en alle andere
nieuwtjes en feiten lezen. Het bleek voor ons bestuur een te grote opgave om deze site goed
bij te houden en veel foto’s hierop te plaatsen. Daarom hebben we Co Schipper uit Opmeer
bereid gevonden om in het vervolg, geheel belangeloos, onze site te voorzien van nieuwe
snufjes, foto’s en verslagen. Op het ogenblik van dit schrijven is de site nog onder
constructie, maar we hopen u binnenkort weer van nieuws te kunnen voorzien. Ook krijgen
wij een nieuw e-mail adres. Als de site weer werkt zullen wij u hiervan op de hoogte stellen.
Wij hebben inmiddels een lijst van e-mail adressen aangelegd van mensen die op de hoogte
gehouden willen worden van onze activiteiten. Een paar keer per jaar sturen wij ze een email met het laatste nieuws.
Nogmaals heel veel dank voor al uw steun; we gaan vol goede moed het nieuwe jaar in. Ons
motto is nog steeds: Niets blijft aan de strijkstok hangen. Alle giften gaan rechtstreeks naar
de projecten van onze stichting.
De aanstaande boekenmarkt op 2 en 3 mei.
Boeken, LP’s, CD’s en DVD’s kunnen weer vanaf 1 maart worden gebracht bij Jan
Koomen, Spanbroekerweg 231. Tel: 0223-351691.
Vriendelijke groeten namens de stichting,
Anita Appel.
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