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Jaarverslag 2015
Beste sponsors, vrijwilligers en belangstellenden,
Ook in 2015 zijn er weer veel activiteiten en contacten geweest waar we u hierbij van
op de hoogte stellen.
Onze website is in 2015 geheel vernieuwd en aangevuld met de nieuwste gegevens
en foto’s door Co Schipper uit Opmeer. Wij zijn hem heel veel dank verschuldigd
voor de vele uren die hij belangeloos, voor onze stichting heeft gemaakt.
U kunt op onze site: raducaneni.nl alle verslagen lezen van de afgelopen jaren. Ook
staan op de foto pagina heel veel foto’s van onze activiteiten. Wij bevelen u van harte
aan om deze website te bezoeken zodat u kunt zien waar we zoal mee bezig zijn.
In april zijn Anita en echtgenoot Antoon op bezoek geweest in Raducaneni. Zij
kregen een warm welkom bij de zusters in het zusterhuis en hebben kennis gemaakt
met veel families, waarvan een of meerdere kinderen door de stichting worden
ondersteund.
Het is jammer dat veel Roma families hun kinderen niet naar school sturen omdat zij
de noodzaak hiervan niet inzien. De zusters doen hun best om hier verandering in te
brengen en dat is bij verschillende families al gelukt. Van de niet Roma families gaat
bijna iedereen naar school. Veel families leven onder de armoede grens en hier
helpen de zusters waar ze kunnen. Ze geven echter niet zomaar geld of goederen
aan mensen die alleen hun hand ophouden. Ze moeten bewijzen dat ze eerst zelf
werk zoeken en van goede wil zijn. De hulp heeft voor ons een gezicht gekregen en
we zijn ervan overtuigd dat er absoluut geen geld (uw, en onze giften) in een
bodemloze put verdwijnt.
Vaak wordt hulp gegeven doordat de zusters goederen of eten kopen. Ze hebben de
ervaring dat als ze geld geven, dit vaak besteed wordt aan alcohol.
Er is een groot alcohol probleem, waar de zusters ook heel veel aandacht aan
geven.
Ook hebben we kennis gemaakt met de studenten die ondersteund worden door
onze stichting. Een stel vrolijke, moderne jongelui, die heel blij zijn dat ze door hulp
van onze stichting een betere kans hebben gekregen voor de toekomst.
In 2015 zijn een aantal studenten afgestudeerd, een paar zijn helaas gestopt en er
zijn er weer een aantal bij gekomen. Op dit ogenblik ondersteunen we 26 studenten
en wordt de rest van ons geld gebruikt voor schoolspullen en ook voor het
jeugdgebouw, Casa Nazaret, waar de schoolkinderen opgevangen worden. Daar
krijgen de kinderen ook te eten als dat nodig is.
Tijdens het bezoek aan Raducaneni is ook contact geweest met de school in
Raducaneni. Dit is een school voor kinderen van 6 tot 16 jaar.
De school had een “schoolplein”, wat eigenlijk een stukje ruige grond was met wat
grind erop. Wij hebben toegezegd dat we de school zouden steunen met de aankoop
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van een klim- en klautertoestel. Hiermee zijn we op dit moment nog in
onderhandeling.
De gemeente heeft inmiddels het stuk grond geasfalteerd en er is een architect
aangesteld om een speeltoestel te ontwerpen. Onze eis was om het speeltoestel
door lokale arbeiders te laten maken, om de economie aldaar te steunen. Volgend
jaar wordt hopelijk het een en ander gerealiseerd.
De molens in Roemenië draaien langzaam, dus we moeten geduld hebben.
Verder hebben we in 2015 weer een succesvolle boekenmarkt gehouden, met als
opbrengst ruim 9000 euro. Hier zijn we heel dankbaar voor en kunnen zo weer veel
kinderen in Raducaneni een beter bestaan bieden.
Er zijn in 2015 contacten gelegd met oud studenten, die ons informeren over de
situatie ter plekke en de projecten die we kunnen steunen ter verbetering van de
leefomstandigheden daar. De zusters werken zo hard, dat ze daar niet altijd tijd voor
hebben. De afgestudeerde jongelui spreken goed Engels en houden ons op de
hoogte van de mogelijkheden en nieuwste ontwikkelingen. Op dit ogenblik zijn enkele
oud studenten aan het werk om de zusters te helpen met de opvang en educatie van
de kinderen.
Ook is er contact met een oud student, die nu politieman is in Raducaneni.
Hij is erg enthousiast om projecten te helpen ontwikkelen.
Langzaam gaat de economie, ook in Raducaneni vooruit. Vooral mensen die in het
buitenland werken, sturen geld om hun gezin en huis in Raducaneni te onderhouden.
Dat zie je vooral aan het straatbeeld. Vergeleken onze reis in 2010 zijn er veel
minder verpauperde huizen te zien. Er zijn echter nog veel gezinnen die hulp nodig
hebben en we hebben ervaren dat de zusters dit op een hele goede manier doen.
Zoals onze oprichter Arie Bouma al zei: “Geef ze geen vis, maar geef ze een hengel”.
Dat is ook nog steeds ons uitgangspunt. Daarom zijn we ook zo blij met alle goede
gevers van afgelopen jaar en wij danken iedereen die ons gesteund heeft met een
groot, of een klein bedrag.
Wij hopen dat u onze stichting ook in 2016 zult blijven steunen. De boekenmarkt zal
zijn op 7 en 8 mei. Boeken, DVD’s, CD’s en aanverwante artikelen kunt u vanaf 1
maart brengen naar J. Koomen op Spanbroekerweg 231, 1715 GN Spanbroek, of op
afspraak: 0226-351691

Vriendelijke groeten, namens de stichting,
Anita Appel, secretaresse.
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