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Aan de donateurs, sympathisanten en andere geïnteresseerden van de 

Stichting Hulpfonds Jongeren Roemenië. 
 

Voor u ligt onze 15e Nieuwsbrief, die wij met veel genoegen aan u presenteren, want er is veel goed 
nieuws te melden.  

Wij vinden het belangrijk om u op de hoogte te houden van onze activiteiten en daarover 
verantwoording af te leggen. Verder gebruiken we de Nieuwsbrieven om u te vertellen over 
ontwikkelingen in Roemenië en over onze ervaringen tijdens de laatste reis. Uit uw reacties weten wij dat 
we velen daarmee een plezier doen. 
Schroomt u niet om uw commentaar te geven als daar aanleiding voor is! 
 
 

Heuglijke feiten  
 
 
 

 
   

Het bestuur van de “Asociaţia”  brengt een toast uit op de geboorte van de nieuwe partnerorganisatie     
V.l.n.r. Rud. Leunissen, Radu Malancea, Piet Verhoeven en Iulia Gavril 

 
Onze Stichting heeft een partner in Roemenië! Op 20 oktober 2010 (20-10-2010 !) heeft in Botoşani 

de oprichtingsvergadering plaats gevonden van een organisatie met dezelfde doelstelling als de onze: het 
ondersteunen van behoeftige getalenteerde studenten in Roemenië. 
  
 
 

 



 

Gelet op de voorgeschiedenis is onze vreugde goed te verklaren. Omdat de Roemeense overheid zo 
weinig doet aan studiefinanciering – er zijn uitsluitend toelagen voor de állerbeste studenten - hebben wij 
altijd al gevonden dat er ook in Roemenië studiebeurzen verleend zouden moeten worden door 
particuliere organisaties. Wij wilden dus een Roemeense partner.  

Al een jaar of acht geleden hebben we hierover de eerste gesprekken gevoerd met onze toenmalige 
contactpersoon. Door de ingewikkeldheid van het proces, juridische haarkloverijen en het vertrek van 
deze contactpersoon naar Italië kwam het niet verder dan de officiële registratie van een naam. 
Vorig jaar in oktober hebben we de draad weer opgepakt en onze nieuwe contactpersoon, Iulia Gavril, 
gemachtigd om verder te gaan. Na allerlei juridische verwikkelingen heeft zij op 27 april het officiële 
document in ontvangst mogen nemen. Daarop staat de naam: ASOCIATIA ROMANO-OLANDEZA PENTRU 
AJUTORAREA TINERILOR IN ROMANIA (vertaald: Roemeens-Nederlandse Vereniging voor Hulp aan 
Jongeren in Roemenië) en een heel belangrijk nummer, de “codul fiscală”.  
 

Op 20 oktober hebben we dus de oprichtingsvergadering gehad. We waren bijzonder ingenomen 
met het feit dat Dr. Radu Malancea “vereerd” was om voorzitter te worden! Wij kennen hem al jaren, 
sedert we een aantal pakketten met ziekenhuismaterialen bezorgd hadden. Dr. Malancea, orthopeed, is 
zonder twijfel de bekendste specialist van het ziekenhuis in Botoşani, iedereen tot in de wijde omtrek kent 
hem. En sinds enkele maanden kent het hele land hem omdat hij onlangs in zijn ziekenhuis de eerste 
knievervangende operatie heeft uitgevoerd. Daar is uitgebreid aandacht aan besteed in de pers en op de 
tv. Hij is iemand met het hart op de goede plaats. Vorig jaar kon hij directeur van het ziekenhuis worden, 
maar dat heeft hij geweigerd omdat hij het contact met patiënten niet wilde missen. En ook niet zonodig 
schatrijk hoefde te worden, zoals hij het uitdrukte. 
Niet onbelangrijk kan zijn dat hij lid is van de Rotary. In een land als Roemenië doen zulke organisaties 
heel veel aan fondsenwerving voor goede doelen.  
Het bestuur wordt verder gevormd door Iulia Gavril als secretaris, en wij beiden als bestuursleden. 
In de oprichtingsvergadering is besloten om zoveel mogelijk afgestudeerden uit het verleden te gaan 
opsporen en hen per brief te vragen om de Asociatia te steunen. Een groep van 4 ex-studenten heeft 
toegezegd te helpen bij het verzamelen van de woonadressen.  
 
De codul fiscală 

In Roemenië bestaat het mooie systeem dat elke werknemer 2% van zijn te betalen loonbelasting 
voor een goed doel mag bestemmen. Daarvoor moet de fiscale code van de betreffende stichting naar de 
belastingdienst worden gestuurd.  
Het was buitengewoon verheugend te horen dat al 19 personen onze Asociatia hebben aangewezen! 
 
 

   
          

      Iulia toont trots het document waar het om begonnen was …… 
 



 

 
 
 
II. Een website voor onze stichting  (www.hulpfondsroemenie.nl) 
 
U weet dat onze stichting al lang een website wilde. Begin 2010 is die van start gegaan. Een neef van Rud, 
Anco, heeft hem opgezet en onderhoudt hem ook. 
Hoe belangrijk deze website is blijkt uit het volgende. 

 
III. Een nieuwe, grote sponsor 

 
Begin oktober (vlak vóór ons vertrek naar Roemenië) zijn we benaderd door mensen van een 

stichting uit Zwolle. Die waren op zoek naar een goede bestemming voor fondsen die ze wilden besteden 
aan studenten in de medische/verzorgende sector. Via onze website (www.hulpfondsroemenie.nl) 
kwamen ze bij onze stichting terecht. Men was onder de indruk van onze doelstellingen en werkwijze. 
Met hun toezegging in het achterhoofd hebben we in Botoşani contact gezocht met 2 HBO-opleidingen 
verpleegkunde, een 3-jarige en een 4-jarige. Beide directeuren hebben een lijst gemaakt van studenten 
die hulp hard nodig hebben. 

Terug in Nederland hebben we overlegd met de heren in Zwolle. Die waren dermate positief over 
onze rapportage dat ze toegezegd hebben om via onze stichting dertig (!) van deze studenten te zullen 
ondersteunen gedurende de hele opleiding. U begrijpt wel dat we toen wéér een toast hebben uitgebracht. 
 
IV. Meer contacten via de website  
 

We beginnen nu pas goed te beseffen hoe belangrijk deze website is. Behalve door de stichting uit 
Zwolle werden we ook benaderd door een mevrouw uit Zeist, die graag een student(e) in het buitenland 
wilde sponsoren. We hebben haar in contact gebracht met een “speciaal geval”, een weesmeisje van 19 
jaar. Door deze sponsoring is er een heel plezierig persoonlijk contact ontstaan tussen die twee. 
 

Heel bijzonder was een recent contact met een Roemeense Claudia, die al 8 jaar in Nederland 
woont. Ze reageerde via de website en meldde dat ze graag vrijwilligerswerk voor ons wilde doen. In de 
mailwisseling die volgde bleek dat ze in “ons” weeshuis in Dorohoi was opgegroeid. Omdat ze zich 
aanvankelijk bij ons gemeld had met de naam van haar man hadden we haar niet herkend, maar toen ze 
haar eigen naam noemde wisten wij ogenblikkelijk dat ze tussen 1995 en 2000 door onze stichting 
ondersteund was bij haar studie! Claudia is sponsor geworden, en daarnaast heeft ze toegezegd om voor 
ons vertaalwerk te doen. 

 
V. Nog meer goed nieuws: een bestuurslid erbij 

 
Zéér recent vroeg Ad Emmen uit Munstergeleen informatie over onze werkzaamheden in Roemenië. 

Daar bleek hij zo positief over dat hij bereid was als bestuurslid zijn bijdrage te gaan leveren. In 
onderstaande brief stelt hij zich voor. 

 
 

Beste lezer,  
 

Sinds 01 december 2010 ben ik aangetreden als bestuurslid van de 
Stichting “Hulpfonds Jongeren Roemenië”, het hoe en waarom vertel 
ik verderop in dit bericht. Ik wil me eerst even kort voorstellen. 
Mijn naam is Ad Emmen (58 jaar oud) en net zoals Rud ook 
woonachtig in Munstergeleen.  Ik woon samen met Marjo en haar 3 
kinderen, waarvan de oudste zijn derde studiejaar (natuurkunde / 
sterrenkunde) in Leiden volgt, de jongste volgend jaar gaat studeren in 
waarschijnlijk Utrecht en de middelste nog lekker thuis is. Vanaf zomer 
2007 ben ik met functioneel leeftijdsontslag en hebben Marjo en ik de 
rollen thuis omgedraaid. Dit bevalt prima en geeft mij wat meer tijd om 
andere leuke dingen te doen.  
De laatste 12 jaar heb ik als militair veelal in het buitenland vertoefd in  
 
 



 

NAVO staven. In die tijd ben ik 2x maal uitgezonden naar Sarajevo om toe te zien op de naleving 
van het Dayton akkoord. Mijn taak was het logistiek ondersteunen van het NATO hoofdkwartier en 
de verschillende nationale support eenheden ter plaatse. 

 
Vanaf begin dit jaar zit ik in het bestuur van de “Opera Comique Maastricht”. Dit is een amateur 
gezelschap dat zich ten doel stelt het vertolken van de zgn. “Light Opera”. Eenmaal per twee jaar 
doen we een grote uitvoering en in het stille jaar proberen we 2 concerten/optredens te brengen, 
zie http://www.operacomiquemaastricht.nl .  
 
Via Marjo kwam ik kortgeleden voor het eerst in contact met de stichting, ik hoorde het verhaal 
over Rud en riep spontaan dat ik zoiets ook leuk vond om te doen. Dit was blijkbaar niet tegen 
dovemans oren gezegd. Al snel zaten Rud en Piet om de tafel om alles uit te leggen en het 
enthousiasme waarmee Rud het e.e.a. mij duidelijk maakte, was het teken om een deel van mijn 
vrije tijd hieraan te gaan besteden. Ik hoop dat ik me nuttig kan maken voor de stichting in de 
toekomst en denk dat, gezien mijn achtergrond, ik een zinvolle bijdrage hieraan kan leveren. 
Met vriendelijke groet,  
Ad                              

 
 

Ons Hulpfonds en aantallen studiebeurzen.  
 

Het volgende staatje geeft een overzicht van de verstrekte studiebeurzen:  
 
1994/1995         1    2002/2003  76 
 1995/1996    5    2003/2004  83   
 1996/1997  13    2004/2005       96 
 1997/1998  29    2005/2006                  80 
 1998/1999  30      2006/2007                  68 

 1999/2000  41    2007/2008  72   
2000/2001  43    2008/2009  76   
 2001/2002                  66    2009/2010  70 

2010/2011        > 100 
       

 
Inkomsten 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Vast       7.394,91     7.715,37  8.841,21  7.883,33 8.713,57 8.528,97 
Incidenteel      7.728,16     3.648,44  5.296,87 5.503,78 3.373,78 6.118,78 
Rente         569,95       428,90    268,90    174,20   143,96    140,21 
Totaal:   15.693,02  11.792,71  14.408,73  13.561,31  12.231,31 14.787,96 
 
Uitgaven       
Studiebeurzen     17.730,-     17.800,-     13.150,-    13.650,-    15.750,- 15.750,- 
Kosten        1.669,20       455,78        511,83    788,92     613,43       629,81 
Totaal:    19.399,20 18.255,78  13.661,83  14.438,92  16.363,43 16.379,81 
 
 

In het staatje met verstrekte beurzen ziet u dat het aantal de laatste jaren redelijk constant was. 
Daar is een eind aan gekomen: in het nu lopende studiejaar gaan we, dank zij de extra sponsoring uit 
Zwolle, de 100 passeren, een echte mijlpaal! 
 

Wat de financiën betreft is de situatie niet zo rooskleurig. U ziet dat de uitgaven al jaren groter zijn 
dan de inkomsten. Gelukkig hadden we tót 2002 de omgekeerde situatie, zodat toen een flinke reserve 
werd opgebouwd. Maar onherroepelijk nadert nu het moment dat het aantal beurzen beperkt moet 
worden. Wij hopen dat u ons wilt helpen die beslissing zo lang mogelijk uit te stellen. U kunt dat doen 
door onze stichting onder de aandacht te brengen bij uw vrienden en kennissen. Daarbij moet u beslist 
attenderen op de (gratis!) mogelijkheid is om een schenkingsakte te laten opmaken, zodat elk bedrag 
fiscaal aftrekbaar wordt. 



 

 
 
Selectie van studenten 

 
 
       In het oriënterende gesprek met Ad Emmen kwam uiteraard aan de orde hoe wij de studenten 
selecteren. Het leek ons goed om dat in deze Nieuwsbrief ook nog eens te omschrijven. 
 

Onze doelstelling is om te stimuleren dat intelligente leerlingen gaan studeren, ondanks het feit dat 
ze geen ouders of familie hebben om hen te ondersteunen. 
De kandidaten zijn altijd aangedragen door de directeuren en directrices van weeshuizen. Doordat ze  
opgegroeid zijn in een weeshuis voldeden ze per definitie aan onze criteria. Bij uitzondering werden ook 
“sociale gevallen” van buiten het weeshuis voorgesteld.  
Wij hadden op een gegeven moment contact met een tiental weeshuizen, in de 2 provincies Botoşani en 
Suceava. 

Toen voor Roemenië het EU-lidmaatschap in zicht kwam is men begonnen (met EU fondsen) de  
weeshuizen te sluiten. Kinderen moesten terug naar (de) familie of werden in gastgezinnen geplaatst.  
Van deze 10 weeshuizen zijn er nu nog 5 in functie, maar overal is het aantal kinderen gedaald. 
  

Sinds een aantal jaren hebben we ook goede contacten met de twee provinciale Directies van de 
Kinderbescherming, waar de weeshuizen onder vallen. De sociale werk(st)ers zijn vaak heel goed op de 
hoogte van de privé-omstandigheden van de studenten en van de studieprestaties. Voor ons een tweede 
belangrijke bron van informatie bij ons jaarlijks bezoek. 

 
Dit jaar heeft zich een derde informatiekanaal aangediend in de vorm van de Sociale Diensten van 

universiteiten. We kwamen er achter dat elke universiteit zo’n afdeling heeft voor “sociale” gevallen. 
Bij deze dienst van de universiteit van Suceava (met 9 faculteiten) bleken 300 studenten geregistreerd te 
staan. Vanzelfsprekend zijn “onze” studenten daar ook bij.  

 
Een student die in onze lijst is genomen moet aan enkele voorwaarden voldoen: 
 

1. hij/zij moet éénmalig een Informatie Formulier invullen. Hierop staan persoonlijke  
gegevens, zoals naam, geboortedatum, studie, studieduur, informatie over 
familieomstandigheden, e.d. Er moet een pasfoto op. 

2. Hij/zij moet een inschrijvingsbewijs van de Faculteit insturen. Dit moet 2 keer per    
studiejaar, vóór 1 december en vóór 1 april. 

3. Hij/zij moet een bankrekening hebben. 
 
Alle documenten worden gestuurd naar onze contactpersoon, Iulia Gavril. Zij verricht de betalingen 
als aan de voorwaarden is voldaan. Ze betaalt vier keer per jaar de tegenwaarde van 50 euro, dus 
200 euro per jaar per student. 

Een student die eenmaal op onze lijst staat blijft er op tot het einde van de studie, mits de 
studieprestaties goed zijn. Elk jaar in oktober stellen we ons daarvan op de hoogte in gesprekken 
met de weeshuisdirecties, met de Kinderbescherming en met de Sociale Diensten van Universiteiten.  

 
   Ontmoetingen tijdens ons bezoek in oktober 

 
Studenten 

 
We proberen altijd zoveel mogelijk studenten en ex-studenten te ontmoeten. Dat was bij de 

laatste reis weer succesvol, de teller kwam op 35. 
Daar is ook altijd de eerste door onze stichting ondersteunde studente bij: Florina Clicinschi. Het gaat 
erg goed met haar, hoewel er tijdelijk een einde is gekomen aan haar werk als lerares. Na haar 
ouderschapsverlof had ze geen recht op haar oude baan (daarvoor moet je in Roemenië 6 jaar 
gewerkt hebben!). Ze heeft nu tijdelijk een baamtje als verkoopster in de een grote Mall in Iaşi.  

 
In een andere grote universiteitsstad, Suceava, hadden we een ontmoeting met een vijftal 

studenten. Eén daarvan, 3e-jaars student sociologie, wees vol trots op de jeansbroek die hij droeg. 
Daar moet hij bijzonder zuinig op geweest zijn: hij had hem 2 jaar geleden van ons gekregen, maar 
zag er nog gloednieuw uit. 
 

 



 

 
 
 
 
Rector magnificus 
De medewerksters van de Sociale Dienst van de universiteit van Suceava regelden voor ons een 

ontvangst door de rector magnificu, Adrian Graur. We hadden er een aangenaam gesprek mee. Hij 
vertelde dat de universiteit van Suceava gesticht was als dependance van de universiteit van 
Tjernovich (Oekraïne) dat toen bij Oostenrijk hoorde. 
 

Interesse in uitwisselingen 
Er is in Roemenië veel interesse in contacten met het buitenland. Men wil graag weten hoe bij 

ons dingen georganiseerd zijn. En misschien zit er ook wel een verkapte hulpvraag achter. 
Vorig jaar werd ons door een crêche gevraagd of we contact zouden konden regelen met een crêche 
in Nederland. Dat is gelukt, de kinderopvang van de universiteit Nijmegen bleek hierin geïnteresseerd. 
Er zijn al gegevens uitgewisseld. 
 

Dit jaar stelde de directeur van een opleiding HBO-V (Verpleegkunde) een soortgelijke vraag. 
Als er lezers van deze Nieuwsbrief zijn die een tip zouden kunnen geven dan horen we dat graag. 
 

Een veelbelovende violiste 
Eén van de sponsoren van onze stichting, Pierre Colen, befaamd 

violist te Maastricht, heeft één van zijn eigen violen beschikbaar 
gesteld voor een veelbelovende violiste in Roemenië. 
Wij hebben ons gemeld op de Muziekschool in Botoşani, waar al 
zoveel Nederlandse muziekinstrumenten terecht zijn gekomen. Men 
hoefde niet lang na te denken wie dit prachtige instrument zou 
krijgen: de 17-jarige Anamaria Trifanov, een zéér getalenteerde 
vioolleerlinge.  
Ze heeft al optredens gehad als soliste bij het stedelijk Symfonie 
Orkest. Anamaria gaat zeker verder studeren aan een 
Conservatorium. 

André Rieu is ook in Roemenië mateloos populair. Toen 
Anamaria hoorde dat deze viool samen met die van André Rieu 
geklonken had was ze helemaal sprakeloos !   

 
 
Politiek en economie in Roemenië 

 
In schril contrast met de positieve berichten over onze stichting is de situatie in Roemenië. De 

economie staat er allerbelabberdst voor. Om tweeërlei redenen: op de eerste plaats de kredietcrisis 
die Roemenië hard treft, maar nog belangrijker wellicht is de politieke toestand in het land. Ongeveer 
een jaar geleden is er een moeizame kabinetsformatie geweest, resulterend in een weinig 
daadkrachtige regering. Maar om de kredietverstrekking door het IMF veilig te stellen moest er na de 
zomer een pakket drastische bezuinigingsmaatregelen worden doorgevoerd. 

 
Draconische maatregelen: 

 
1. Zo heeft men de salarissen van alle ambtenaren en leerkrachten met 25% verlaagd en alle extra 

vergoedingen en toeslagen afgeschaft. Er zijn mensen die nu 50% minder inkomen hebben. 
2. De BTW is verhoogd van 19 naar 24%. 
3. De pensioenen zijn bevroren. 
4. De uitkeringen voor jonge moeders (in Roemenië heeft men 2 jaar verlof!) zijn flink 

teruggeschroefd. 
5. De pensioenleeftijd is verhoogd naar 65. 
6. Alle tarieven van bedrijven in de publieke sector (openbaar vervoer, energie) zijn verhoogd. 
7. De accijns op sigaretten is flink verhoogd. Desondanks zijn tabaksartikelen nog 50% goedkoper 

dan bij ons. Men schat dat meer dan 35% van de verhandelde sigaretten gesmokkeld zijn.  
8. Alle ministeries hebben plannen moeten indienen om het personeelsbestand met 25% te 

verminderen. 
 



 

Al deze maatregelen zijn natuurlijk nodig om de economie te herstructureren, maar de omvang en 
massaliteit ervan hebben de koopkracht drastisch doen slinken, zodat de economie zo goed als stil ligt. 
Die zal met meerdere procenten dalen. De buitenlandse investeringen zijn ook met 35% afgenomen. 

Het is begrijpelijk dat er veel onrust is onder de bevolking, regelmatig zijn er vakbondsacties en 
stakingen, maar het lijkt wel of de mensen lamgeslagen en defaitistisch zijn. Men ziet met grote zorg de 
winter tegemoet. 
 
Trek naar het buitenland 

 
Geen wonder dat de arbeidsmigratie hoog blijft. Sinds Roemenië bij de EU is zijn 8200 artsen naar 

het buitenland vertrokken, aangelokt door de hogere salarissen en betere arbeidsomstandigheden. 
Volgens onderzoek zou 50% van de Roemeense artsen overwegen te vertrekken. 
Sommige ziekenhuizen kampen met een ernstig personeelstekort. 

Tegenwoordig vertrekken vooral ook lager opgeleiden. De directeur van de Kinderbescherming 
vertelde dat in zijn gebied (de provincie Botoşani) 12.000 kinderen wonen waarvan beide ouders in het 
buitenland zijn. In heel Roemenië 123.000. Dat levert grote sociale probleem op: de ouders sturen geld 
naar huis en de kinderen doen er verkeerde dingen mee (alcohol, drugs, prostitutie). 

Veel jongeren willen in het buitenland studeren. Er is een run op studiebeurzen van de EU. 
 
Mede door de trek naar het buitenland krimpt de bevolking gestaag. In 20 jaar is het inwonertal 
gedaald van 23,2 naar 21,5 miljoen.    
     
Veel nieuwe kerken in Roemenië 
 

Een Roemeense krant deed onderzoek naar de investeringen door Roemeense gemeenten. Er 
bleek dat die liever investeren in de bouw van kerken dan van scholen en ziekenhuizen. Sinds de 
revolutie van 1989 zijn er jaarlijks 200 nieuwe kerken gebouwd; er zijn nu 16.000 kerken. 

 
Commotie over seksueel misbruik door priesters kent men in Roemenië nauwelijks. In de 

Roemeens Orthodoxe Kerk moeten priesters gehuwd zijn. Dit jaar werd zelfs besloten dat priesters die 
gescheiden of hertrouwd zijn geen eredienst meer mogen leiden en geen godsdienstles meer mogen 
geven. Door te scheiden hebben ze hun gelofte aan God verbroken.  

 
Overstromingen 
 

In dit jaar zijn er weer diverse keren overstromingen geweest, op heel veel plaatsen in Roemenië.  
Eind juni was er hevige watersnood in de provincies Botoşani en Suceava. Vooral “onze” stad Dorohoi 
werd ernstig getroffen. Er kwamen tientallen mensen om het leven en 7000 personen moesten worden 
geëvacueerd.  

Wij hebben in oktober gezien dat mensen de rommel nog aan het opruimen waren. Ook stonden 
op verschillende plaatsen pallets met bouwmaterialen, ter beschikking gesteld door de overheid voor 
wederopbouw. 

De ouders van Iulia vertelden dat ze zoiets nog nooit hadden meegemaakt. 
De Rotary van Botoşani had gezorgd dat een beschadigd bejaardenhuis in Dorohoi weer opgeknapt werd. 
 
Toerisme 

 
Het aantal buitenlandse toeristen, dat al jaren in de lift zat, is in 2010 afgenomen. 

Veel buitenlanders hebben een verkeerd beeld van Roemenië, zo is uit onderzoek gebleken. Veel 
ondervraagden, die het land nog nooit hebben bezocht, denken dat het er onveilig is. Mensen die er 
wél geweest zijn weten beter: ze prijzen het land vanwege de authenticiteit, de historische 
gebouwen, de cultuur en het landschappelijk schoon. 
 

    
Weer een groepsreis van de stichting! 

 
Na de bijzonder succesvolle groepsreis naar Roemenië in 2008 heeft onze stichting opnieuw een 
reis georganiseerd voor sponsors. Een groep van 25 personen heeft van 25 augustus t/m 5 
september per bus rondgereisd door Roemenië en Hongarije. Het startpunt was in Cluj (Roemenië) 
en geëindigd werd in Boedapest (Hongarije).  

Onze gids van 2008, Levente Gál, en zijn vriendin Eva hadden weer een zeer gevarieerde reis 
samengesteld, waarin culturele en landschappelijke hoogtepunten elkaar mooi afwisselden. Deze 



 

rondreis wordt door Levente nu op zijn (Nederlandstalige!) website gepresenteerd onder de titel 
“Roemenië en Hongarije achter de schermen” (www.karpatreizen.com). Voor geïnteresseerden in 
cultuur en landschap van Roemenië en Hongarije een regelrechte aanrader! 
 
Het ligt in de bedoeling is om in augustus 2011 een nieuwe reis te maken, weer onder begeleiding 
van Levente en Eva. 

 
  

 
      
 
 
     TOT SLOT 
 
 

U kent het motto van onze stichting:  “ECHTE  HULP  IS  INVESTEREN  IN  MENSEN”.       
Onze hulp is kleinschalig, maar zéér direct. We hebben weinig kosten en er blijft ook in Roemenië niets  
aan strijkstokken hangen. Hoe meer mensen ons werk steunen hoe beter. Misschien vindt u in uw 
familie- of kennissenkring personen die ons ook willen steunen. De toekomstige studenten in Roemenië 
zullen u dankbaar zijn ! 
 

 
 

Wij wensen alle lezers van deze Nieuwsbrief en iedereen die onze stichting een  
goed hart toedraagt prettige feestdagen en een voorspoedig Nieuwjaar! 
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