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Jaarverslag 2018.
Beste sponsors, vrijwilligers en belangstellenden,
Bij deze stellen wij u op de hoogte van de activiteiten van onze stichting in 2018.
De boekenmarkt is gehouden op 4,5 en 6 mei 2018.
De opbrengst was helaas wat minder dan het jaar daarvoor, door minder publiek.
Ons deel van de baten was € 1758,-- Niet de volledige 2000,-- omdat er door de
nieuwe organisatie nog geld voor volgend jaar is gereserveerd.
Gelukkig kwam er weer veel steun bij ons binnen van particuliere organisaties en
stichtingen uit onze gemeente. Ook vele grote en kleine privé donaties kwamen bij
onze penningmeester binnen voor het werk in Raducaneni. Hiervoor namens de
kinderen uit Raducaneni onze hartelijke dank.
Op de boekenmarkt was onze stichting aanwezig in een stand met informatie en
beeldpresentatie over Raducaneni. De belangstelling van het publiek ging echter
vooral naar de boeken, wat natuurlijk ook de bedoeling was. Wij gaan ons volgend
jaar beraden over andere mogelijkheden om bekendheid te geven over onze
stichting.
Wij hebben regelmatig contact met de zusters in Raducaneni. Er zijn wat wisselingen
geweest bij de leiding in het zusterhuis. Eén zuster is lange tijd ziek geweest en
anderen hebben haar plaats overgenomen. De kinderen worden nog steeds met
toewijding begeleid door de zusters en hun ondersteunend personeel.
De zusters worden er niet jonger op en hebben het zwaar met hun taken, vandaar
dat ze steeds meer hulp van buitenaf krijgen om de kinderen te begeleiden.
In het huidige schooljaar hebben zich minder studenten aangemeld voor onze steun.
Dat betekent, dat het ook in Raducaneni beter gaat en de middelbare school aldaar
geeft onderwijs tot 17 jaar. De studenten die inmiddels zijn afgestudeerd kunnen nu
bijdragen aan het inkomen van hun gezin.
Enkele van de voormalige studenten, geven nu bijles aan de kinderen, die naar het
opvanghuis komen. Zo komt hun kennis weer ten goede aan de jongere kinderen.
De zusters gebruikten ons geld in 2018 voor:
- hulp voor huisvesting van studenten in de stad Iaşi.
- Schoolmaterialen
- Loon voor de hulpleerkrachten in Casa Nazaret
- Cadeautjes en snoep voor de kinderen met St. Nicolaasfeest.
- Fruit voor de kinderen met het kerstfeest.
- Hout voor de verwarming in Casa Nazaret en in het zusterhuis.
Bezoek Roemenië:
In september zijn bestuursleden Truus en Anita samen met hun echtgenoten in
Roman en Raducaneni op bezoek geweest. We zijn heel hartelijk ontvangen in beide
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zusterhuizen. Voor de zusters in Roman hadden we op hun verzoek regenjassen
gekocht. Ze kunnen ze goed gebruiken en waren er erg dankbaar voor.
We hadden groentezaad mee voor de armste mensen. Deze zaden zijn belangeloos
geschonken door Pop Vriend zaden uit Andijk. De Hollandse kazen en de
stroopwafels kochten we van het geld wat we extra kregen van de organisatie van de
boekenmarkt. De zusters zullen deze verdelen aan de kinderen en hun families.
Onderweg hebben we in Roemenië boeken en spellen gekocht voor het kinderhuis,
wat in dank werd aangenomen. Deze kunnen ook gebruikt worden voor het st.
Nicolaascadeau of met Kerst.
We hebben veel besproken met zr. Krystyna en zr. Gabriëlla en hoorden ook dat de
steun van een hulpgroep uit Oostenrijk is gestopt. Het is goed dat wij voorlopig nog
financieel kunnen bijdragen aan de activiteiten van de zusters voor de kinderen en
studenten.
Gelukkig hebben wij kunnen constateren dat de economie ook in Roemenië vooruit
gaat. De welvaart komt nu ook eindelijk in Raducaneni. Er zijn al enkele wegen
geasfalteerd of anderzijds verhard. We zagen al wat huizen met betere daken en we
zijn op bezoek geweest bij een familie, die door hard werken hun huis behoorlijk
heeft kunnen renoveren. Toch heerst er over het algemeen toch nog heel veel
armoede, zeker vergeleken onze westerse standaards. Er zijn nog heel veel huizen
niet aangesloten op de waterleiding en badkamers zijn echt een luxe voor de wat
rijkeren. Heel veel gezinnen hebben nog een huisje buiten waar de wc staat.
Nog steeds is educatie de beste remedie tegen de armoede. De zusters doen er dan
ook alles aan om zoveel mogelijk kinderen te betrekken bij hun naschoolse hulp. De
Roma kinderen mogen ook komen, maar veel Roma ouders vinden het jammer
genoeg nog niet nodig dat hun kinderen naar school gaan. De zusters zijn dus nog
lang niet klaar met hun werk. Gelukkig kunnen zij dankzij onze bijdragen ook extra
personeel aannemen om de kinderen te ondersteunen.
Op de dagen dat wij het bezoek brachten, was het voor de kinderen juist de eerste
schooldag. Allen gaan dan in hun beste kleren, en met een presentje voor hun juf of
meester naar de school toe. Wij hebben enkele oudere leerlingen gesproken in het
Engels, wat hun redelijk goed af ging.
Het kinderopvanghuis Casa Nazaret, en het zusterhuis daarachter hebben
onderhoud nodig. Er is lekkage tussen straat en keldermuren. Ook moet er een
corridor komen tussen deze twee gebouwen. In de winter kost het heel veel warmte
omdat de deur telkens open moet om kinderen binnen te laten. Een overkapping zou
een goede oplossing zijn tegen de ergste koude. Onze stichting gaat zich inzetten
om dit te bereiken. De besprekingen zijn al gestart.
Ook hadden de zusters een probleem met het opnemen van ons geld. Er zou per
keer, te weinig van de bank gehaald kunnen worden. Dit probleem wordt ook dit jaar
verholpen. Wilt u een uitgebreider verslag lezen van onze reis, kijk dan op onze
website, onder verslagen →reisverslagen.
Ook de foto’s kunt u hier bekijken.
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Tot ons grote verdriet is Hein, de echtgenoot van Truus, die nog zo actief was in
Roemenië, plotseling gestorven toen hij nog maar een paar dagen thuis was. Een
grote klap voor Truus en haar gezin, maar ook voor onze stichting. Hij wordt zeer
gemist.
Wij zijn blij, dat we ook in 2018 met uw steun, de hulpbehoevende mensen in
Raducaneni iets extra’s konden bieden. Wij zagen ter plekke de goede resultaten.
Meer kinderen die beter onderwijs en begeleiding krijgen en studenten die hun
diploma halen, zodat ze een beter bestaan kunnen opbouwen voor henzelf en hun
familie in Roemenië.
Daarom vragen we u hierbij in het bijzonder of u onze stichting ook in 2019 wilt
blijven steunen. De kinderen, studenten en de zusters uit Raducaneni, zullen u daar
heel dankbaar voor zijn.
Last but not least nog even informatie over de boekenmarkt in 2019:
Plaats: Sportcentrum De Weijver, De Weijver 6, 1718 MS, Hoogwoud
Data: 3 – 4 mei 2019. Open van 09.00 tot 16.00 uur.
5 mei 2019. Open van 09.00 tot 14.00 uur.
Boeken, DVD’s, CD’s, films e.d. kunt u vanaf maart brengen bij:
Truus de Heer, Slotweg 33, 1715 GD, Spanbroek
Spar Hoogwoud, Burgemeester Hoogenboomlaan 33, 1718 BH, Hoogwoud
De Schakel, Past. Meriusstraat 2, 1715 VA, Spanbroek
Sportcentrum De Weijver, De Weijver 6, 1718 MS, Hoogwoud
Vergadelaar/Pardoes, De Weijver 8c 1718 MS, Hoogwoud
Nogmaals onze hartelijke dank voor uw steun en
vriendelijke groeten, namens de stichting,
Anita Appel, secretaresse.
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