Sponsormiddag
Op 3 april 2012 werden alle sponsors en relaties van de stichting Hulpfonds Jongeren Roemenië door het bestuur uitgenodigd voor een bijeenkomst in de Ontmoetingskerk
in Geleen.
De bedoeling was om de bekendheid van de stichting in de regio te bevorderen en hierdoor mogelijk nieuwe sponsors te werven. Omdat er twee artikelen in de regionale
pers over onze stichting zijn verschenen kan dit doel als gerealiseerd worden beschouwd.
De middag gaf een mooie gelegenheid om een aantal donateurs die veel voor de stichting hebben betekend in het zonnetje te zetten.
Bovendien bood deze middag een podium aan Anamaria Trifanov, een 19-jarige getalenteerde Roemeense violiste. Zij trad graag op voor onze donateurs, als dank voor de
prachtige viool die zij via de stichting had ontvangen.
Decoraties.
Na een welkomstwoord door de voorzitter heeft Mevr. Pitut, vertegenwoordigster van de Roemeense Ambassade, fraaie oorkondes uitgereikt aan drie sponsors, aan de
oprichter en aan de voorzitter van de stichting.
Vervolgens werden drie personen door wethouder Berry van Rijswijk gedecoreerd met een sjerp in de kleuren van de Roemeense vlag.
Tot slot werden door de voorzitter 15 sponsors met name genoemd en bedankt, en wel die personen die vanaf de start van de stichting (in 1994) ononderbroken hebben
bijgedragen aan het fonds. Een eervolle vermelding kregen voorts de mensen die bij een feestelijke gelegenheid sponsorgelden hebben verzameld voor de stichting.

Anamaria Trifanov
De bijeenkomst werd muzikaal opgeluisterd door een tweetal optredens van de violiste Anamaria Trifanov.
Zij vond het geweldig om als dank voor deze gift te mogen spelen voor de stichting!

Informatie over Roemenië en de stichting
Onderdeel van het programma was een lezing over Roemenië door mw. Pitut, waarbij speciale aandacht werd besteed aan de financiering van het hoger onderwijs in
Roemenië. Het belang van onze stichting werd door haar hierbij benadrukt.
De secretaris van de stichting gaf tot slot informatie over het ontstaan en de werkwijze van de stichting, waarbij gememoreerd werd welke inspanningen geleverd moeten
worden om voldoende inkomsten te genereren.

De stichting kan terugkijken op een zéér geslaagde bijeenkomst. De sponsors vonden het prettig om op deze manier bijgepraat te worden over de stichting die ze financieel
ondersteunen. Iedereen heeft ook genoten van het optreden van Anamaria Trifanov, van het door de Roemeense Ambassade aangeboden glaasje wijn, en van de gezellige
“nazit”.
Als dank daarvoor heeft men de “offerblok” die opgesteld stond voor vrijwillige bijdragen goed bedeeld. Tezamen met een aantal stortingen per bank is € 900,bijeengebracht!
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