
   Jaarverslag 2019.   

 
 Beste sponsors, vrijwilligers en belangstellenden, 

Het is alweer een tijdje geleden dat u iets van ons heeft vernomen. 
Wij hebben afgelopen jaar echter niet stilgezeten en bij deze stellen 
wij u op de hoogte van de activiteiten van onze stichting in 2019. 

Het bestuur: Met ingang van 2019 is onze penningmeester Jan Jong gestopt. Wij zijn hem zeer 
erkentelijk voor zijn belangeloze inzet voor onze stichting en wij hopen dat hij nog lange tijd, samen 
met zijn echtgenote, kan genieten van wat meer vrije tijd. 
Gelukkig heeft ons medebestuurslid Rico Bouma, zich bereid verklaard om het penningmeesterschap 
op zich te nemen. Hij is begin 2019 ingewerkt door Jan Jong en wij zijn vol vertrouwen dat de 
financiën bij Rico, net zoals bij Jan, in goede handen zijn. 
Onze voorzitter Jan Koomen heeft gezondheidsproblemen gehad en enkele operaties moeten 
ondergaan.  Gelukkig is het allemaal goed gekomen en is hij herstellende. Gelukkig kan hij zijn werk 
als voorzitter nog steeds uitvoeren. In november is bestuurslid Piet Nijhuis op bezoek geweest in 
Roemenië samen met zijn zwager. Een nuttig en verhelderend bezoek waarvan u in onderstaand 
verslag enkele zaken leest. 
 
De boekenmarkt is gehouden op 3,4 en 5 mei 2019. Het is een succesvolle markt geworden, mede 
dankzij de inzet van veel vrijwilligers, waarvan een deel van onze stichting. 
Ons deel van de baten was dit jaar € 2000,--  
Gelukkig kwam er ook weer steun bij ons binnen van particuliere organisaties en stichtingen uit onze 
gemeente. Grote en kleine donaties kwamen weer bij onze penningmeester binnen voor het werk in 
Raducaneni. Hiervoor namens de kinderen uit Raducaneni onze hartelijke dank. 
Deze keer hadden wij op de boekenmarkt een groot spandoek opgehangen, met het logo van onze 
stichting, zodat het publiek ook werd herinnerd dat wij één van de goede doelen zijn voor de baten 
van de boekenmarkt. Er lagen folders bij het spandoek om bekendheid te geven over onze stichting, 
met in het kort onze doelstelling 
 
De zusters in Raducaneni, worden er niet jonger op en hebben het zwaar met hun taken, vandaar 
dat ze hulp van buitenaf krijgen om de kinderen te begeleiden. Afgelopen jaar is zuster Maria Chiara 
verplaatst naar Roman en bleven er nog maar twee zusters over in Raducaneni.  Zr. Krystyna (uit 
Polen) regelt nu de financiën.  Zij is een gepensioneerd fysiotherapeute en geeft nu nog in deeltijd 
fysio therapie in Raducaneni. In dit dorp is verder niemand die dit kan, dus moeten de mensen naar de 
stad voor deze hulp.  Ze heeft al veel mensen kunnen helpen, waaronder een paar die weer kunnen 
lopen, waarvan de dokter had gezegd dat dit nooit meer mogelijk zou zijn.  Die mensen zijn haar 
enorm dankbaar.  Ze verricht wonderen volgens hen. Eén patiënt heeft hulpmiddelen nodig om zich te 
kunnen verplaatsen. Onze stichting gaat hier hulp te bieden. 
De andere zuster is Zr. Gabriëlla (Roemeense), zij heeft de leiding over de kinderopvang en begeleidt 
de kinderen in Casa Nazaret met huiswerk samen met wat dames uit het dorp, die met onze financiële 
ondersteuning betaald worden. Ook de peuters en kleuters mogen er spelen in de speelkamer. 
We vernamen dat Zr. Ana Tisea (Roemeense) binnenkort terugkomt uit Indonesië om ook weer te 
helpen. 
Afgelopen jaar hebben we contact gezocht met de Nederlandse tak van de zusters van Steijl. 
Zij hebben ons geholpen met de contacten met de zusters in Raducaneni, door een groot aantal vragen 
te beantwoorden. Wij zijn de Nederlandse zusters erg dankbaar voor de verhelderende antwoorden. 
De zusters in Raducaneni zijn zeer bescheiden en schromen steeds om ons wat te vragen, zodat we 
niet weten wat ze nodig hebben. We hopen dat dit in de toekomst beter wordt. 
 
Hulp in Raducaneni: In het schooljaar 2019-2020 hebben zich weer minder studenten aangemeld 
voor onze steun. Momenteel ontvangen 7 studenten financiële hulp van ons. 
Dat betekent, dat het ook in Raducaneni beter gaat en de middelbare school aldaar geeft onderwijs tot 
17 jaar. Studenten die inmiddels zijn afgestudeerd kunnen nu bijdragen aan het inkomen van hun 
familie. 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. Er zijn echter ook studenten 
waar niets meer van vernomen is. Zijn ze het land uit? 
De jongste kinderen van arme gezinnen en mensen met een handicap vallen behoorlijk buiten de boot. 

De zusters focussen zich op de schrijnende gevallen waar nog enige hoop voor bestaat. In Roemenië is 

5% Katholiek en 95% is Orthodox. Helaas staan vele orthodoxe voorgangers niet open voor een 

constructieve samenwerking. Pracht en praal staat daar nog steeds op nummer 1 en een 

samenwerking wordt veelal als een bedreiging gezien. 

Omdat de zusters minder geld nodig hadden voor onderwijs aan de oudere jeugd, kunnen wij meer 
van onze financiën gebruiken om wat te helpen met de huisvesting.  In het zusterhuis wordt nog 
gestookt met hout voor verwarming en heet water voor de douche.  Door onze hulp is in 2019 een 
zonneboiler geplaatst, zodat de zusters nu goedkoper en milieubewuster kunnen douchen en 
afwassen. Voorheen was het maar behelpen en er was vaak niet genoeg warm water. Dit is dus een 
hele verbetering voor de zusters, waar ze ons, dus onze sponsors, zeer dankbaar voor zijn. Het zou 
mooi zijn als ook geen hout meer gebruikt hoeft te worden voor de kachel, maar dat zijn nog 
toekomstplannen. Ze hebben wel een hele aardige buurjongen met een verstandelijke beperking, die 
altijd het hout voor hen hakt en de kachel brandende houdt in de winter. 
 
Het probleem met het opnemen van ons geld door de zusters in Raducaneni hebben wij opgelost door 
het bedrag wat zij nodig hebben rechtstreeks op de Roemeense bankrekening van de zusters te 
storten. De zusters gebruikten ons geld in 2019 voor:  

- Hulp voor huisvesting van studenten in de stad Iaşi.  
- Schoolmaterialen voor de kinderen die hulp krijgen in Casa Nazaret 
- Loon voor de hulpleerkrachten in Casa Nazaret 
- Cadeautjes, snoep en fruit voor de kinderen met St. Nicolaas en kerstfeest. 
- Hout voor de verwarming in Casa Nazaret en in het zusterhuis. 
- Incidentele financiële ondersteuning van gezinnen die in nood zijn.   

 
Bezoek Roemenië: 
Toen Piet Nijhuis op werkbezoek ging in November, bracht hij eerst een bezoek aan Roman, waar Zr. 
Patricia gestationeerd is. Zij heeft een project opgestart om mensen van de alcoholverslaving af te 
helpen. Ook wordt geprobeerd om te zorgen voor Roma kinderen. Zij zijn zeer slecht gehuisvest en 
zitten onder de luizen. Ook is er veel ondervoeding en geweld. De zusters proberen van alles om hen 
voorlichting te geven over opvoeding, hygiëne en voeding, maar het heeft weinig resultaat.  De Roma’s 
houden hun hand op, maar verder willen ze met rust gelaten worden. De zusters werken samen met 
een Orthodox Christelijke pastor en zijn echtgenote. Deze samenwerking gaat gelukkig wél zeer goed. 
In de gemeenschapsruimte wordt veel voorlichting gegeven en het fungeert ook als voedselbank. Dit 
heeft geleid tot hele mooie resultaten voor de allerarmsten. 
Wij willen dit project financieel ondersteunen indien zij hierom vragen. Piet heeft alvast een donatie 
gedaan voor Sinterklaascadeautjes voor de kinderen. 
 
Na Roman bracht hij een bezoek aan Raducaneni, bij Zr. Krystyna en Gabriëlla.  
Hier is besproken dat de financiële hulp aan studenten, die hun opleiding doen in de grote stad snel 
terug gaat lopen, omdat dit hier minder nodig is. Het budget wat overblijft, kan worden besteed aan 
herstel of vervanging van interieur van het zusterhuis en het kinderopvangcentrum, Casa Nazaret.  
Ook voor de fysio ruimte zijn een kachel en yoga matjes nodig. 
Gelukkig is er in de buurt van de zusters een mooie speeltuin gebouwd door de gemeente, zodat wij 
geen nieuwe speelwerktuigen hoeven te financieren. Voor de zusters is dit een last minder i.v.m. 
veiligheidseisen en toezicht. 
Kleding is ook niet meer nodig. Er is nog heel veel in voorraad bij de zusters voor noodgevallen. De 
zusters merken dat veel gegeven kleding op de markt weer wordt doorverkocht. De inkomsten 
worden dan weer gebruikt voor voedsel (of alcohol?  Hier hebben de zusters geen zicht op) 
De problemen met de lekkage in de kelder en de nieuwe entree zijn in 2019 ook opgelost. Dit is 
betaald door de gemeente.  



De zusters doen er 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.  
Wij denken al snel; het is onbegonnen werk, maar we hebben veel bewondering voor de zusters, die 
elke dag weer met nieuwe moed verder gaan met hun werk, waarbij ze zo eerlijk mogelijk ons geld 
besteden en er absoluut voor zorgen dat er geen geld verloren gaat aan oplichters en profiteurs. 
Hun motto is: “Als ik maar één mens in mijn leven kan redden, dan is mijn bestaan al zinvol” 
 
Het is goed dat wij voldoende reserves hebben om nog financieel kunnen bijdragen aan de activiteiten 
van de zusters voor de kinderen en studenten. 
De economie in Roemenië gaat nog steeds vooruit en daardoor wordt het nu ook beter in Raducaneni.   
De zusters schenken vooral aandacht aan mensen die buiten de boot vallen door ziekte of ongevallen, 
maar die graag willen terugkeren in de maatschappij. Piet kreeg vragen of wij financieel kunnen 
helpen bij aanschaf van hulpmiddelen voor deze gezinnen.  Wij hebben gemeend om hier gehoor aan 
te geven, mits we zekerheid krijgen dat dit geld echt wordt besteed voor deze hulp en niet in een 
bodemloze put verdwijnt.  We kunnen gelukkig vertrouwen op de wijsheid van de zusters aldaar. 
  
Wij zijn blij dat we ook in 2019, met uw steun, de hulpbehoevende mensen in Raducaneni iets extra’s 
konden bieden. Wij zagen ter plekke de goede resultaten. Maar aan alles komt een eind. Onze stichting 
is opgericht om de studenten te steunen bij hun studie. Dit is steeds minder nodig, dus hebben wij ons 
voorgenomen om de stichting binnen 5 tot 10 jaar af te bouwen. U kunt er echter zeker van zijn dat 
onze reserves besteed worden aan effectieve hulp aan Raducaneni en Roman. 
 
Last but not least nog even informatie over de boekenmarkt in 2020: 
Plaats: Sportcentrum De Weijver,  De Weijver 6,  1718 MS,   Hoogwoud 
De data zijn een week verschoven, dus het wordt: 8 - 9 en 10 mei 2020, in tegenstelling tot eerdere 
berichten.  Zie ook de website: www.boekenmarktopmeer.nl 
Boeken, DVD’s, CD’s, films e.d. kunt u 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 
 
Bent u beschikbaar van 3 t/m 10 mei, dan kunt u zich aanmelden als vrijwilliger voor de 
boekenmarkt, via truusdeheer@gmail.com  
 
Voor verdere info, verslagen en foto’s uit Raducaneni verwijzen wij u graag naar onze website: 
www.raducaneni.nl   Op dit moment is hij even uit de lucht, maar binnenkort weer helemaal up to 
date, bijgewerkt door Co Schipper, waarvoor we hem zeer erkentelijk zijn. 
 
Nogmaals onze hartelijke dank, ook namens de zusters in Raducaneni, voor uw steun 
Vriendelijke groeten, namens de stichting, 
Anita Appel, secretaresse info@raducaneni.nl 

www.raducaneni.nl  

 

http://www.boekenmarktopmeer.nl/
mailto:truusdeheer@gmail.com
http://www.raducaneni.nl/
mailto:info@raducaneni.nl
http://www.raducaneni.nl/

