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Aan: donateurs, sympathisanten en overige geïnteresseerden van de 

Stichting Hulpfonds Jongeren Roemenië. 

 

Het doet ons veel genoegen u hierbij onze 16e jaarlijkse Nieuwsbrief aan te bieden.  

Zoals u van ons gewend bent informeren we u over onze activiteiten en over ervaringen tijdens 

onze bezoeken aan Roemenië. We vinden het belangrijk om op deze wijze verantwoording af te 

leggen. 

Verder gebruiken we de Nieuwsbrieven om u te vertellen over bepaalde ontwikkelingen in 

Roemenië. Uit ervaring weten wij dat we velen daarmee een plezier doen. Voor uw reacties houden 

we ons zeer aanbevolen!  

 

 

 
Koninklijke onderscheiding voor de voorzitter  

 
Onze voorzitter, Rud Leunissen, heeft dit jaar op Koninginnedag 

een Koninklijke Onderscheiding gekregen. Dit vanwege zijn 

bijzondere verdiensten en jarenlange inspanningen voor Roemenië. 

De uitreiking werd verricht in  de Stadsschouwburg van Sittard 

door burgemeester Cox van Sittard-Geleen.  

Op een drukbezochte receptie hebben vele vrienden en 

kennissen hem thuis gecomplimenteerd met deze onderscheiding. 

Daaronder waren uiteraard ook vele sponsors van de Stichting 

Hulpfonds Jongeren Roemenië. 

Bijzonder leuk voor Rud was dat Mihai Popinciuc ook aanwezig 

was. Deze Roemeen heeft in de beginjaren van onze Stichting 

Natuurkunde gestudeerd met steun van ons Hulpfonds. Hij is in 

2007 gepromoveerd in Groningen en werkt nu als wetenschappelijk 

onderzoeker aan de TU Delft. 

 

 

  Ons Hulpfonds en aantallen studiebeurzen.  
 
Het volgende staatje geeft een overzicht van de verstrekte studiebeurzen:  

 

1994/1995         1  

 1995/1996    5  

1996/1997  13 

1997/1998  29   

 1998/1999  30    

 1999/2000  41  

 2000/2001  43 

2001/2002                  66  

2002/2003  76   

2003/2004 83  

2004/2005 96 

2005/2006       80 

2006/2007       68 

2007/2008 72   

2008/2009 76   

2009/2010 70 

2010/2011      106 

2011/2012 96  

 
 



 

 

Financiën 
 

Inkomsten 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Vast     7.715,37  8.841,21  7.883,33 8.713,57 8.528,97 11.607,29 

Incidenteel     3.648,44  5.296,87 5.503,78 3.373,78 6.118,78   8.449,70 

Rente       428,90    268,90    174,20   143,96    140,21      109,34 

Totaal:  11.792,71  14.408,73  13.561,31  12.231,31 14.787,96    20.166,33 

 

Uitgaven       

Studiebeurzen     17.800,-     13.150,-    13.650,-    15.750,- 15.750,- 15.325,- 

Kosten       455,78        511,83    788,92     613,43       629,81        716,86 

Totaal: 18.255,78  13.661,83  14.438,92  16.363,43 16.379,81   16.041,86 

 

Na een hele serie jaren met negatieve saldi (die we uit de reserve hebben kunnen bijpassen) hebben 

we in 2010 weer positieve cijfers behaald. Een deel daarvan is te danken aan incidentele inkomsten.  

Regelmatig komt het voor dat sponsors onze stichting als goed doel noemen bij het vieren van een 

verjaardag, een jubileum of andere festiviteit. Een idee dat navolging verdient! 

Maar ook de “vaste” inkomsten zijn iets gestegen. We noemen inkomsten “vast” wanneer ze 

afkomstig zijn van sponsors die continuïteit hebben in hun schenkingen, b.v. d.m.v. een schenkingsakte.  

Gelukkig is het overgrote deel van onze sponsors zeer trouw! En steeds meer mensen laten zo’n  

notariële schenkingsakte opmaken. Met een akte verbindt men zich om 5 jaar een zelfgekozen bedrag te 

schenken. Daarmee wordt de schenking volledig fiscaal aftrekbaar, ongeacht de drempel van 1% die 

normaal geldt.  

Wij prijzen ons gelukkig dat Notariskantoor Hetterscheidt en Zuidervaart deze aktes voor ons zonder 

kosten opmaakt.  

Mocht u geïnteresseerd zijn dan helpen we u graag verder. 

 
  Public relations 

 
Het wordt ons steeds duidelijker dat het voor een stichting als de onze van levensbelang is om zich 

goed te presenteren. Wij doen dit op allerlei manieren: 

 

1. Nieuwsbrieven zoals deze; uit vele reacties weten we dat die goed gelezen en gewaardeerd 

worden. Er worden elk jaar ruim 100 papieren versies verzonden en ca. 75 digitale.  
2. Visitekaartjes. Sinds kort zijn we in het bezit van visitekaartjes. We hebben een kaartje 

ontworpen waarvan 2 zijden zijn bedrukt: op één zijde staan de contactgegevens van onze 

stichting, aan de andere kant die van onze partnerorganisatie in Roemenië. 

       
 

3. Website; de website www.hulpfondsroemenie.nl is nu ruim anderhalf jaar actief. Tijd voor een 

update. Op de eerste plaats dient hij aan de actualiteit te worden aangepast; verder is het  ons 

plan om er korte berichten, reisverslagen, nieuwtjes en foto’s op te plaatsen. En, last but not 

least, we willen hem 3-talig maken, dus met een Nederlandse, een Roemeense en een Engelse 

versie. We hopen dit in de komende maanden te realiseren. 

 
4. Lezingen; op verzoek houden we een voordracht over de stichting, resp. over Roemenië. 

http://www.hulpfondsroemenie.nl/


 

 

 

 
 Twee bezoeken aan Roemenië in 2010 

 
Normaal is dat we één keer per jaar naar Roemenië gaan, en wel in oktober. De ervaring heeft geleerd 

dat dit de geschiktste tijd is. Dan is bekend welke 1e-jaars studenten voor het toelatingsexamen van de 

universiteit zijn geslaagd. Bovendien zijn op dat moment de resultaten bekend van de herexamens van 

de ouderejaars, zodat wij de vorderingen van de studenten goed kunnen beoordelen.  

In 2011 zijn we 2 keer naar Roemenië geweest. Ruim 2 

jaar geleden heeft een donateur uit Munstergeleen een piano 

(model Rippen) ter beschikking gesteld “voor Roemenië”. We 

wisten dat we de Muziekschool in Botoşani daar een groot 

plezier mee konden doen.  

De piano werd door ons in een grote kist ingepakt en 

transportklaar gemaakt. Maar 

verder kwam het niet; we slaagden 

er niet in om gratis transport te 

organiseren. Uiteindelijk hebben we 

besloten om de piano zelf te gaan 

afleveren, met een aanhanger.  

In de 2e helft van juni hebben we deze klus geklaard. Dat heeft 9 dagen 

gevergd: 4 dagen heenreis, twee dagen ter plaatse en drie dagen terugreis. 

Vanwege de zomervakantie kon de piano niet meteen op de goede plek (de 

concertzaal op de 2e verdieping) worden gezet, maar in oktober hebben we 

hem daar mogen aantreffen (zie foto). 

De school bleek bijzonder ingenomen met deze aanwinst, die een hele 

mooie klank blijkt te hebben. 

 

Beide bezoeken aan Roemenië hebben we met het voltallige bestuur gedaan, dus met zijn drieën. 

Voor ons nieuwe bestuurslid Ad waren dit de eerste kennismakingen met Roemenië.  

In oktober hebben we, naast onze vaste werkzaamheden (ontmoetingen en gesprekken op weeshuizen en 

bij de Kinderbescherming) veel tijd besteed om te voldoen aan het verzoek van de Stichting SDB om 

video-opnamen te maken van studenten die door deze stichting worden ondersteund. Vorig jaar hebben 

we u kunnen melden dat SDB via onze stichting 30 studenten verpleegkunde ondersteunt, waarvan 15 op 

een HBO-opleiding en 15 op MBO-niveau. Men wilde graag videobeelden van enkele studenten om op hun 

website te plaatsen. 

Het videomateriaal is vorige week aan de  stichting SDB aangeboden. En we hebben uitgebreid 

gerapporteerd over de voortgang van dit project. Onze werkwijze en inspanningen vallen bij SDB zo 

goed in de smaak dat men heeft laten weten met het project door te gaan wanneer deze groep 

verpleegkundigen is afgestudeerd. Voor ons een fantastisch bericht!     

 

Gesprek met studenten (4-j. HBO-V)     In een praktijklokaal (3-j. opl. MBO-V) 

                    



 

 

        

 

 
Overige ontmoetingen 

 
Anamaria Trifanov 
          

We hebben uiteraard weer contact gehad met Anamaria Trifanov. 

Een jaar geleden heeft deze veelbelovende violiste een professionele 

viool gekregen van een Maastrichtse musicus (zie de vorige 

Nieuwsbrief). Toen hebben we al gefilosofeerd over de mogelijkheid dat 

Anamaria in Nederland zou komen spelen. Welnu, dat gaat gebeuren! 

Ze is heel blij uitgenodigd te zijn door “Kunst in de Kamer” om op te 

komen treden in Sweikhuizen op zaterdag 31 maart 2012. Ze moet nog 

vrij zien te krijgen, want ze zit nog op de Middelbare School, in de 

eindexamenklas. 

De uitvoeringen van “Kunst in de Kamer” zijn in principe besloten 

voorstellingen. Daarom overwegen we om in dezelfde periode een 

bijeenkomst te organiseren voor alle sponsors van onze stichting; 

Anamaria zou dan een tweede mogelijkheid hebben om op te treden. 

We houden u van de ontwikkelingen op de hoogte. 

                                                            Anamaria Trifanov 

 

 
Ildiko Kertesz 
 

Op de terugweg naar huis hebben we een leuke ontmoeting gehad met één van onze studenten, 

Ildiko Kertesz. Tijdens de eerste groepsreis met sponsors in 2008 werden we door onze Roemeense gids 

geattendeerd op de moeilijke situatie van dit meisje, een leerlinge uit zijn klas. Ze moest bij haar opa en 

oma gaan wonen nadat binnen één jaar haar beide ouders waren overleden. Kort daarna overleed ook 

nog haar grootvader. Bij hoge uitzondering hebben we toen besloten dit 

meisje te ondersteunen, hoewel ze pas in de 4e klas van de Middelbare School 

zat. Dat werd mede mogelijk gemaakt door een extra sponsoring door de 

Kiwanis Club Brunssum. 

Terwijl we in Roemenië waren kregen we een email van Ildiko, waarin  
ze ons uitnodigde om op de terugweg bij haar oma te komen eten. 

Wegens tijdgebrek hebben we dat niet gedaan, maar we zijn er wel op 
bezoek geweest. We zijn zeer hartelijk ontvangen met koffie en door oma 

gebakken koek. En we hebben gezien hoe deze mensen erin slagen om te 

overleven met het minimale pensioentje van oma. Dank zij het feit dat ze 
2 koeien hebben en een stukje land kunnen ze voorzien in hun primaire 

levensbehoefte, eten. Ze ontzeggen zich alles om de studie van Ildiko te 
kunnen bekostigen; zij is in oktober met de studie filosofie  

 Ildiko Kertesz            begonnen. 

    
Studenten 
 

Zoals gebruikelijk hebben we weer ons best gedaan om ontmoetingen te hebben met studenten. 
We gaan er altijd speciaal voor naar de universiteitsstad Iaşi. 

Het rondbellen ging moeizamer dan voorgaande jaren, want vrij veel studenten bleken een nieuw 
telefoonnummer te hebben. Toen we naar de reden vroegen bleek de verklaring heel simpel: als je in 

Roemenië een prepaid telefoonkaart aanschaft dan krijg je 5 lei extra beltegoed. M.a.w.: als het 
beltegoed op is dan is het voordeliger om weer een nieuw nummer te nemen. Dat bespaart 5 lei, 

ongeveer € 1,15 …… 

Al met al hebben we ruim 40 studenten ontmoet. Met allemaal hebben we een persoonlijk 
gesprek gehad. Daarbij laten ze zonder uitzondering merken hoe belangrijk onze steun én onze 

aandacht voor hen is! 
 



 

 

 

 
 

Interesse in uitwisselingen 
 

Er is in Roemenië veel interesse in contacten met het buitenland. Men wil graag weten hoe elders 
zaken georganiseerd zijn. We geven hierbij twee vragen door. 

 
1. Eén is van de directrice van een school voor gehandicapte jongeren. We hebben haar school 

bezocht. Het betrof jongeren met een (niet een al te ernstige) mentale handicap. 
Gehandicaptenzorg is een betrekkelijk jong fenomeen in Roemenië. Daarom is er grote 

behoefte om te leren op dit terrein. Men vroeg ons of we hen in contact konden brengen met 

een Nederlandse organisatie voor gehandicapten. [Dat is inmiddels gelukt: de “Koraalgroep” 
heeft interesse getoond en de eerste contacten zijn gelegd.]  

 
2. De directeur van een opleiding Verpleegkunde (MBO) heeft een soortgelijke vraag.  

Via contacten in het buitenland hoopt hij de kwaliteit van het onderwijs te verhogen. Zijn 

streven is om zijn opleiding tot de beste van Roemenië te maken. 
Wij geven zijn verzoek graag aan u door. Mocht u bekend zijn met opleidingen verpleegkunde 

of relaties hebben op dit gebied aarzelt u dan niet om dat aan ons door te geven. 
 

 

En weer een groepsreis in 2011……… 

 

Van 15 t/m 26 augustus heeft de derde groepsreis voor sponsors van onze stichting 
plaatsgevonden. De eerste rondreis (2008) was een echte Roemenië-reis. De tweede (2010) begon in 

Roemenië en eindigde in Hongarije; de reis van 2011 heeft zich helemaal in Hongarije afgespeeld.  
Ook deze reis was weer uitermate 

geslaagd. Een groep van 31 personen 

heeft in een buitengewoon goede sfeer 
allerlei toeristische hoogtepunten van 

Hongarije beleefd en genoten van het 
Hongaarse landschap, de wijnen en het 

fraaie weer. Onze vaste gids, Levente 

Gál heeft deze reis weer georganiseerd 
en begeleid, samen met zijn Éva. 

Voor hen beiden was het een soort 
huwelijksreis: ze hadden twee dagen 

vóór deze reis hun bruiloft gevierd! 

Vorige maand is er een zeer goed 
bezochte reünie geweest. Daar heeft 

de groep besloten dat er een vierde 
reis komt, en wel in het voorjaar van 

2013. Die zal weer naar Roemenië 
gaan.      

    Op bezoek in een van de vele kastelen (aug. 2011) 

 
 

Contact met studente Journalistiek 
 
Kort voor onze tweede reis naar Roemenië werden we benaderd door Marleen de Roode, een 

studente Journalistiek. Voor haar studie had ze de opdracht een artikel te schrijven over een stichting 
met een goed doel in Roemenië. Daarvoor zou ze ook naar Boekarest gaan. 

In een persoonlijk gesprek hebben we haar uitgebreid verteld over ontstaan, doelstelling en 

werkwijze van onze stichting. Bovendien hebben we haar in contact gebracht met de dochter van 
onze voormalige contactpersoon, Andreea Tanasǎ. Die woont in Boekarest en weet alles van onze 

stichting. Marleen heeft laten weten dat ze een aangenaam contact heeft gehad met Andreea. Ze zal 
ons het resultaat van haar werkstuk toesturen. 

 
 

 



 

 

 

Politiek en economie in Roemenië 
 

De economische situatie is onverminderd slecht. In 2009 kromp de economie met 7%, vorig jaar 

met 2%. Een positieve uitzondering vormt de autofabriek van Dacia. Die modellen lopen goed, ook in 
het buitenland. In Nederland was de omzetstijging vorig jaar 10%. 

  

Het land wemelt van bouwprojecten die stilgelegd zijn. Overal zie je huizen in aanbouw, waar geen 
activiteiten te zien zijn. In Boekarest zouden 10.000 nieuwe appartementen te koop staan.  

De drastische bezuinigingsmaatregelen van ruim een jaar geleden (grote salariskortingen, BTW-
verhoging, afslanking van het  overheidsapparaat) hebben de toch al geringe koopkracht nog meer 

uitgehold. Iedereen is bezig met overleven, vaak in de meest letterlijke zin.  

 
De trek naar het buitenland blijft dan ook hoog. Volgens een recent onderzoek zou 13% van de 

Roemenen in het buitenland zijn, waarvan 900.000 in Italië. Het is vooral voor de jongeren een 
slechte zaak dat er nauwelijks perspectieven zijn voor de toekomst. Met als gevolg dat heel veel 

jongelui weg willen. Helaas zijn in het buitenland de mogelijkheden ook veel minder geworden als 
gevolg van de kredietcrisis.  

 

Door de EU werd vorig jaar in de stad Constanța (een stad met ca. 300.000 inwoners) een 
voedseluitdeling gehouden voor mensen met een inkomen lager dan 100 euro. Daar kwamen 73.000 

mensen voor in aanmerking!  
 

In politieke zin heeft Nederland het verbruid bij de Roemenen. Samen met Finland heeft 

Nederland (bij monde van Gerd Leers) de toetreding van Roemenië en Bulgarije tot het Schengen- 
gebied geblokkeerd. Reden: nog teveel corruptie en georganiseerde misdaad. Kort na dit veto 

sloot Roemenië (tijdelijk) de grens voor bloemen uit Nederland; er zouden gevaarlijke bacteriën in 
zitten! En afgelopen week nog liet president Bǎsescu bij het boodschappoen doen optekenen dat hij 

de groenten uit Nederland bewust niet gekocht had. 

 
Over corruptiebestrijding gesproken: men vertelde ons dat de resultaten van de eindexamens van de 

Middelbare Scholen dit jaar duidelijk slechter waren dan voorheen. De reden: het ministerie van 
Onderwijs had bevolen dat er bij alle examens bewakingscamera’s moesten worden opgehangen om 

spieken en ander frauduleus gedrag te voorkomen.       
 

 

     TOT SLOT 

 

U kent het motto van onze stichting:  “ECHTE  HULP  IS  INVESTEREN  IN  MENSEN”.       
Onze hulp is kleinschalig en 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! 

 

 
Rud Leunissen, voorzitter  Piet Verhoeven, secretaris    Ad Emmen, bestuurslid  

Gelrestraat 8A   Dunckellaan 19    Kruisstraat 1 
6151 JA  Munstergeleen  6132 BK Sittard    6151 BP  Munstergeleen 

tel.  046 4510720   tel. 046 4515006   tel. 046 4373143 

e-mail :  rud@online.nl  e-mail: p.a.m.verhoeven@home.nl e-mail : afj.emmen@gmail.com 

 
 

    Stichting   Hulpfonds   Jongeren    Roemenië 
www.hulpfondsroemenie.nl 

 

Postbank  7175466      Rabobank Sittard-Geleen   1291.22.033 

mailto:p.a.m.verhoeven@home.nl
http://www.hulpfondsroemenie.nl/

