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 Beste sponsors, vrijwilligers en belangstellenden, 

Het is een raar jaar geweest. De Corona heeft invloed op ieders 
leven. Ook in Roemenië wordt het leven erdoor beïnvloed. 

Veel activiteiten konden niet doorgaan. Het ziet er naar uit dat dit nog wel even zal duren. 
De jeugd kan nog niet naar een opleiding in de stad. 
In het afgelopen jaar is het niet mogelijk geweest om onze projecten aldaar te bezoeken. 
Wij hebben echter wel contact met de zusters en onze financiële steun gaat gewoon door. 
 
In het begin van 2020 is onze website geheel vernieuwd en bijgewerkt door vrijwilliger Co Schipper, 
waarvoor wij hem heel dankbaar zijn. 
 
Onze voorzitter Jan Koomen heeft in mei een Koninklijke onderscheiding gehad voor zijn vele werk op 
sociaal gebied. Hier zijn we als bestuur zeer trots op en hopen dat hij zich nog lang voor onze zaak zal 
kunnen inzetten. Zijn gezondheid gaat langzaam vooruit. 
 
De boekenmarkt kon helaas niet doorgaan in 2020. We hebben hiervan dus ook geen inkomsten 
gehad. We hopen dat het in 2021 wel door kan gaan, maar op dit moment is nog niets zeker.  
Wél kwam er weer steun bij ons binnen van particuliere organisaties en stichtingen uit onze 
gemeente. Grote én kleine donaties, die binnenkwamen bij onze penningmeester.  
Hiervoor namens de kinderen uit Raducaneni en Roman onze hartelijke dank. 
 
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. De twee zusters in Raducaneni werken 
hard, maar kunnen wegens Corona maar beperkt enkele kinderen begeleiden. Zr. Krystyna, die 
gepensioneerd fysiotherapeute is en nu nog in deeltijd fysiotherapie in Raducaneni geeft, heeft een 
staaroperatie gehad en heeft ook schouderproblemen. Eind 2020 is ze geopereerd in Wenen, en komt 
pas terug in april.  Heel jammer, want in dit dorp is verder niemand die dit kan, dus moeten de 
mensen naar de stad voor deze hulp.  Gelukkig heeft ze in 2020 nog wel een vrouw kunnen helpen, die 
van een paardenkar was gevallen. Deze vrouw kon niet meer lopen en nu kan ze weer een beetje uit 
de voeten en lopend naar haar wc, die 50 meter verder in de tuin staat. Vorig jaar was er sprake van 
dat zr. Ana, weer terug uit Indonesië, naar Raducaneni zou komen, maar ze is elders in Roemenië 
nodig. Jammer, ze zou een fantastische ondersteuning zijn geweest. 
 
Hulp in Raducaneni: Het openbare leven in Roemenië staat stil. Er wordt streng gecontroleerd. 
Momenteel gaat onze hulp nauwelijks naar de studenten, omdat er geen scholing in de stad kan zijn. 
De jongste kinderen van arme gezinnen en mensen met een handicap vallen behoorlijk buiten de boot.  
De sociale zorg wordt steeds belangrijker. De gemeente wil voor Casa Nazaret tablets aanschaffen. 
Hier hoeven wij dus niet meer voor te zorgen. 
Onze stichting kon afgelopen jaar hulp bieden in de vorm van een zending computers, rollators, 
kleding, dekens en een elektrische scootmobiel, voor een gehandicapte jongen. 

Verder stortten wij geld op hun Roemeense bankrekening.  De zusters gebruikten ons geld in 2020 
voor:  

- Schoolmaterialen voor de kinderen die hulp krijgen in Casa Nazaret of thuis. 
- 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.   

 
Hulp in Roman:  
De zusters in Roman werken samen met een orthodox echtpaar die een kinderopvang runnen.  
Zr. Patrizia is hier nog steeds actief. Ook hier hebben wij kunnen helpen met financiële ondersteuning. 
Zij kregen geld voor: 



- Hygiëne artikelen (zeep, shampoo, tandpasta enz.) 
- Medicijnen en doktersbehandelingen. 
- Schoolmaterialen, schoenen en kleding. 
- Schoonmaak en desinfectiemiddelen 
- Verwarming voor een alleenstaande moeder met twee kinderen. 
- Vanaf Juli konden wij 1000,-- per maand doneren voor o.a. een schooltje voor Roma kinderen 

waar ook een voedselbank aan verbonden is. Dit wordt gerund door Pater Luciano. 
Het is goed dat wij voldoende reserves hebben om nog financieel kunnen bijdragen aan de activiteiten 
van de zusters voor de kinderen en studenten. 
Ook hier schenken de zusters vooral aandacht aan mensen die buiten de boot vallen door ziekte of 
ongevallen, maar die graag willen terugkeren in de maatschappij. We kunnen gelukkig vertrouwen op 
de wijsheid van de zusters aldaar. 
  
Wij zijn blij dat we ook in 2020, met uw steun, de hulpbehoevende mensen in Raducaneni iets extra’s 
konden bieden. 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 al in 2019 voorgenomen om de stichting 
af te bouwen. U kunt er echter zeker van zijn dat onze reserves besteed worden aan effectieve sociale 
hulp aan Raducaneni en Roman. 
 
Of de boekenmarkt in 2020 doorgaat, weten we op dit moment nog niet: 
Als er meer duidelijkheid is hoort u dat van ons. Ook verwijzen wij u naar de website: 
www.boekenmarktopmeer.nl  
 
Voor Foto’s en verdere info, verslagen uit Roemenië verwijzen wij u graag naar onze website: 
www.raducaneni.nl    
Nogmaals onze hartelijke dank, ook namens de zusters in Raducaneni en Roman, voor uw steun. 
Vriendelijke groeten, namens de stichting, 
Anita Appel, secretaresse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zr. Krystyna met een jongen op een door ons geleverde 2e hands scootmobiel. 

Zie voor meer foto’s: onze website. 

info@raducaneni.nl 

www.raducaneni.nl  
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