Jaarverslag 2021.
Beste sponsors, vrijwilligers en belangstellenden,
De Corona heeft nog steeds invloed op ieders leven. Ook in Roemenië zijn ze er nog lang niet vanaf.
In het afgelopen jaar is het weer niet mogelijk geweest om onze projecten aldaar te bezoeken.
Wij hebben echter wel contact met de zusters en onze financiële steun gaat gewoon door.
De boekenmarkt kon in een iets verkleinde vorm doorgaan in oktober 2021. We hebben hiervan nog
geen inkomsten gehad. Het boekenmarktbestuur wil dit samenvoegen met de inkomsten die we in
2022 hopen te krijgen.
Ook kwam er weer steun bij ons binnen van particulieren, organisaties en stichtingen uit onze
gemeente. Grote én kleine donaties, die binnenkwamen bij onze penningmeester.
Hiervoor onze hartelijke dank.
De zusters in Raducaneni, proberen ondanks de coronamaatregelen, te doen wat ze kunnen om de
kinderen te begeleiden. Zr. Krystyna, een gepensioneerd fysiotherapeute, is geopereerd aan haar
schouder en kon pas vanaf april weer wat werk doen. Ze revalideert naar wens en zet nu ook letterlijk
haar schouders er weer onder.
We blijven deze zusters voorlopig nog 3 jaar sponsoren en zij krijgen € 1250,-- per maand voor
schoolmaterialen, loon voor de hulpleerkrachten, cadeautjes voor de kinderen met Sinterklaas en
Kerst. Ook voor de verwarming van het jeugdhuis Casa Nazaret en voor incidentele ondersteuning van
noodlijdende gezinnen kunnen zij dit geld gebruiken.
Het afgelopen jaar hebben wij ook 12 gebruikte Nederlandse fietsen, inclusief reserveonderdelen op
transport kunnen zetten. Ze zijn in Raducaneni met dank ontvangen. Wij hebben ook 500 euro
toegezegd om materialen te kunnen kopen om de fietsen zo nodig te repareren.
Roman: De zusters in Roman werken samen met een orthodox echtpaar; zij runnen een
kinderopvang. Zr. Patrizia is hier nog steeds actief. Ook werken de zusters hier samen met een Pater,
die een schooltje, annex voedselbank voor Romakinderen heeft opgezet. Voorlopig hebben we hen in
2021 kunnen steunen met € 1000.—per maand. Dit willen we voorlopig nog 3 jaar volhouden. Het
geld komt op de bankrekening van de zusters, die het weer verdelen over het schooltje, de
kinderopvang en de voedselbank.
Wij hebben gelukkig nog voldoende reserves om financieel te kunnen bijdragen aan de activiteiten,
die de zusters opzetten voor de kinderen in Roman en Raducaneni.
We kunnen gelukkig vertrouwen op de wijsheid van de zusters aldaar, die ons geld vooral besteden
aan kinderen die zonder steun anders buiten de boot zouden vallen.
Danes:
Afgelopen jaar werd onze aandacht getrokken door het project wat de twee nichtjes Rosa en Jette
Koelemeijer (uit Spanbroek en Wognum) opgezet hebben. Zij verzamelden dozen met kleding en
eerste levensbehoeften voor gezinnen in het gehucht Rora bij het dorp Danes in het midden van
Roemenië nabij de stad Sighisoara. Zij zochten hulp voor het vervoeren van de dozen naar Danes.
Onze stichting heeft dit vervoer per vrachtauto begeleid en betaald. Zo kwamen wij in contact met de
Stichting Springplank. Tijdens een bestuursvergadering hebben zij ons geïnformeerd over het project:
Perspective Danes. Het blijkt dat dit project, onder leiding van Liviu Tudosie, dezelfde doelstellingen
heeft als onze stichting, nl. kinderen, uit arme families in Roemenië helpen met scholing, voeding en
opvoeding, zodat deze niet buiten de boot vallen en een kans krijgen om door een goede opleiding een
beter bestaan op te bouwen.
Wij hebben contact opgenomen met de enthousiaste leider Liviu en hierdoor werden wij gemotiveerd
om zijn project te steunen.

De Asociatia Perspective Danes helpt kinderen om betere kansen te krijgen in het leven, door ze een
warme maaltijd per dag te geven, vervoer naar school te regelen, ze helpen met huiswerk, organiseren
activiteiten om vaardigheden te leren zoals hygiëne, werken in groepen, tijdsplanning enz.
Wij hebben besloten om hen de komende jaren te steunen bij de kosten van naschoolse opvang, net
zoals we in Raducaneni en Roman doen. Ook gaan we hen steunen bij een jeugdprogramma voor
tieners. In juni hebben we al, gelijk met de fietsen voor Raducaneni, ook 25 fietsen naar Danes
gestuurd, samen met een berg nieuwe schoenen. Dat werd met grote dank ontvangen.
Wij zijn blij dat we ook in 2021, met uw steun, iets hebben kunnen bijdragen aan de hulpbehoevende
kinderen en jeugd in Raducaneni, Roman en ook in Danes. Zodat zij een beter bestaan in het
vooruitzicht hebben. Daarvoor zeggen wij u dan ook namens al die kinderen een oprecht dank u wel.
Als laatste willen we u nog wijzen op de volgende websites.
www.perspectivedanes.ro
www.stichting-springplank.nl
www.boekenmarktopmeer.nl
Voor Foto’s en verdere info, verslagen uit Roemenië verwijzen wij u graag naar onze website:
www.raducaneni.nl
Vriendelijke groeten, namens de stichting,
Anita Appel, secretaresse

Woonomstandigheden in Danes
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