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Aan:  donateurs en sympathisanten van de Stichting Hulpfonds Jongeren Roemenië en overige 

geïnteresseerden. 
 

Het is ons een genoegen u hierbij onze 19e Nieuwsbrief aan te bieden. Zoals gebruikelijk brengen wij op 

deze wijze verslag uit van onze activiteiten en van de financiële positie van de stichting. Verder leest u over 
onze ontmoetingen met studenten en andere personen in Roemenië en brengen we nieuws over recente 

ontwikkelingen in dit land. 
We hopen en vertrouwen dat u deze informatie op prijs stelt en wensen u aangename lectuur. Reacties 

zijn van harte welkom! 

Bij de papieren versie van de Nieuwsbrief is een DVD van onze stichting bijgevoegd (zie verder blz. 2, 
onder Financiën). 

    

Een verrassing in Den Haag 
Ter gelegenheid van de Roemeense Nationale Feestdag (1 december) was het bestuur van de Stichting 

Hulpfonds Jongeren Roemenië op 27 november 2014 uitgenodigd door de Roemeense Ambassade  voor een 
feestelijke bijeenkomst. Tot zijn aangename verrassing mocht secretaris Piet Verhoeven daar uit handen van 

Ambassadeur Ireny Comaroschi een oorkonde in ontvangst nemen 

  
“…..als teken van grote waardering voor de waardevolle bijdrage aan de ontwikkeling van de Roemeens 

– Nederlandse betrekkingen en het bevorderen van een positief imago van Roemenië in het Koninkrijk der 
Nederlanden”. 

 

 
 

Ambassadeur Ireny Comaroschi heeft de oorkonde uitgereikt aan secretaris Piet Verhoeven   
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     Ons Hulpfonds en aantallen studiebeurzen.  

 
Het volgende staatje geeft een historisch 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 

2012/2013 87 

2013/2014 83 
2014/2015       83 

   
Financiën  

 
Inkomsten 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Vast 8.713,57 8.528,97 11.607,29   10.672,23     13.611,31     17.962,86 

Incidenteel 3.373,78 6.118,78   8.449,70 8.501,31       7.315,-       6.525,00 

Rente   143,96    140,21      109,34  152,33           98,60         208,05 

Totaal:  12.231,31   14.787,96    20.166,33  19.325,87    21.024,91    24.695,91 

 

Uitgaven       

Studiebeurzen    15.750,- 15.750,- 15.325,- 21.050,-     19.500,-     17.700,00 

Kosten     613,43       629,81        716,86     1.046,99      856,39         811,69 

Totaal:  16.363,43 16.379,81   16.041,86 22.096,99 20.356,39 18.511,69 

 

We kunnen constateren dat de inkomsten en uitgaven redelijk in balans zijn, maar er is nauwelijks 
reserve. Daarom starten we in het begin van 2015 een actie om nieuwe inkomsten te verwerven. Vorig jaar 

in oktober is één van onze sponsors, Jan van Eyk, mee geweest naar Roemenië om opnamen te maken 
voor een promotie-DVD. Deze DVD is af; en we zijn er bijzonder trots op. Als sponsor/relatie van onze 

stichting krijgt u hem aangeboden; u treft hem aan als bijlage. 

Begin 2015 gaan we hem ook toezenden aan diverse organisaties, instellingen, bedrijven en scholen.  
In ongeveer 12 minuten geeft de DVD een beeld van het ontstaan van onze stichting, onze visie en onze 

werkwijze. We hopen dat de inhoud u zal bevallen en dat u er bekendheid aan zult geven in uw werk- en/of 
kennissenkring. Onze hoop is dat de extra bekendheid ook extra inkomsten zal genereren. 

We zijn Jan van Eyk buitengewoon dankbaar! Hij heeft er veel werk aan gehad en het resultaat klinkt 
als een klok. We zijn benieuwd naar uw reactie! 

 
Bestuursfunctie  
 

We hebben een jaar geleden gemeld dat er een plaats vrij is in ons bestuur. Dat is nog steeds zo. 

Enkele personen zijn benaderd, maar tot dusver zonder resultaat. Dus hierbij wordt onze oproep van vorig 
jaar herhaald: wie voelt er voor om mee te werken aan ons mooie goede doel? Het is niet al te tijdrovend, 

en het biedt bovendien de mogelijkheid om eens mee te reizen naar Roemenië.  

 
Bezoek aan Roemenië in oktober 2014 
 

Zoals gebruikelijk hebben voorzitter en secretaris in oktober een reis naar Roemenië gemaakt. Daar 
hebben we bestaande contacten bestendigd, maar ook nieuwe opgedaan, zoals: 

 
 Een nieuwe opleiding Verpleegkunde  

Eén van onze doelen was dit jaar om contact te leggen met een nieuwe opleiding Verpleegkunde. 

Zoals bekend sponsort de Stichting SDB sedert 2010 32 studenten Verpleegkunde. Waarvan 16 op 

MBO- en 16 op HBO-niveau. Omdat de HBO-opleiding gesloten wordt is daar al enkele jaren geen 
instroom meer. Op dit moment is er alleen nog de hoogste (= 4e) klas; we ondersteunen daar nog 6 

studenten. 
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Van de Provinciale Onderwijs Inspectie kregen we het adres van een 3-jarige opleiding (MBO). Deze 

opleiding biedt 3 richtingen: Verpleegkunde, Fysiotherapie en Farmacie (Apoth.ass.). 

Onnodig te vertellen dat we zeer welkom waren! De schooldirectie heeft op heel verantwoorde wijze 
binnen één week 10 studenten geselecteerd, de keuze toegelicht en de nodige documenten 

opgesteld. Nadat alle formaliteiten vervuld 
waren hebben we de 10 studenten ontmoet.  

Ze werden verrast met een tas vol 

studiematerialen. 
      

 
 

 

 
 

 
 

De 10 geselecteerde studenten, de tolk (links),       
directrice Elena David (2e van links), Rud    
Leunissen en Piet Verhoeven (achter) en Koen    
Jacobs (SDB, rechts) 

 
 

 Bezoek aan een bejaardenhuis 

In 2013, kort voor ons vertrek naar Roemenië, meldde zich een groepje particulieren bij ons    

met de boodschap dat men “iets” wilde doen voor een bejaardenhuis in Roemenië. We hebben 

toen contact gezocht met het bejaardenhuis in Dorohoi, de stad waar onze stichting haar 
activiteiten begon in 1994. 

      Onnodig te zeggen dat men verguld was met ons bezoek. We kregen een lijst mee met de 
grootste behoeften van de instelling (incontinentiemateriaal, reinigingsmiddelen, meubilair en 

inrichting voor een zitruimte, wasmachine). Terug in Nederland hebben we verslag uitgebracht aan 
de groep. Men was enthousiast, en het plan ontstond om in oktober 2014 met een busje naar 

Roemenië te gaan, tegelijk met ons. 

      Helaas, na herhaald aandringen kregen we in september te  horen dat deze groep de 
activiteiten gestaakt had. Bijzonder vervelend, we hadden immers grote verwachtingen gewekt bij 

het bejaardenhuis! 
      Om de pil enigszins te verzachten hebben wij ons best gedaan om niet met lege handen aan 

te komen. Dank zij de medewerking van 2 bedrijven uit Beek (Spronken Orthopedie en 

Handwerkzaak Creatique) hebben we 2 rollators en een grote partij breiwol kunnen bezorgen. 
Deze artikelen werden in grote dank aanvaard. Weer attendeerde men ons erop dat er grote 

behoefte is aan incontinentiemateriaal, plastic handschoenen en reinigingsmiddelen. 
 

 Ontmoeting met Ildiko Kertesz 

Een kort bezoek aan Ildiko behoort al meerdere jaren vast onderdeel van ons programma. In het 
weekend is ze altijd bij haar oma, en die woont op onze route.  

Dit jaar kwamen we enigszins onverwacht, Ildiko was een koe aan het verzorgen. Oma vertelde 

dat deze koe eerder geboren was dan Ildiko, 
dus moet ze 22 jaar zijn! Voor die leeftijd was 

de koe zeer fit en monter en heel goed ter 
been. Afgelopen jaar had ze nog een kalf 

gekregen!  

Toevallig werd er die week op de Nederlandse 
radio verteld dat de oudste koe van Nederland 

24 jaar is. Kortom, een compliment voor oma 
en Ildiko; ze hebben deze koe heel goed 

verzorgd! 

 
 

 
 

         Koe Füles en Ildiko, resp. 22 en 22 jaar 
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Ildiko is nu afgestudeerd in Filosofie (Master). Deze studie heeft ze gecombineerd met Psychologie, 

daar is ze nu 3e-jaars. In de toekomst wil ze de kant op van consultancy voor managers. Zelf noemde 

ze dat “Hogere Communicatiekunde”. 
 

 Anamaria Trifanov hebben we ook weer ontmoet. Ze is nu in het 3e jaar van de studie viool 

aan het Conservatorium in Iași. Over studieresultaten gesproken: in het 2e jaar had Anamaria 21 
toetsen; ze behaalde één 8, drie keer een negen en 17 keer een 10 ! 

Anamaria komt voor op de promotie-DVD van onze stichting, en wel toen ze speelde op onze 

sponsorbijeenkomt in Geleen (mei 2012). We hadden een proefversie bij ons, die heeft ze met ons 
bekeken. Ze was aangenaam verrast. Haar reactie was dat ze dolgraag nog eens naar Nederland zou 

komen……. 
 

 de Muziekschool 

Een kennis had ons een bügel aangeboden “voor Roemenië”. Uiteraard hebben we die afgeleverd op de 

Muziekschool in Botoșani. Zo’n instrument hadden ze nog niet, dus hij was zeer welkom. 
En passant kregen we te horen dat ze nog graag een electrisch orgel zouden hebben. En een viool, 

formaat 1/1, voor de 10-jarige Robert Șchiopu, een getalenteerde viool leerling. 
 

 Missionswerk Ost-Europa “Er bleibt treu”  

  Ook waren we weer op bezoek bij de “Cantina” van deze Duitse organisatie. Daar komen elke dag 
arme kinderen uit de stad eten en huiswerk maken.  

Eén van de zeer gemotiveerde vrijwilligsters daar, Elisa Bisca, is bezig met de studie Maatschappelijk 

Werk. Ze is de oudste van een gezin met 10 kinderen en heeft haar handen meer dan vol aan de 
combinatie van vrijwilligerswerk en studie. We kregen de vraag voorgelegd of we haar konden 

ondersteunen. Dat hebben we ingewilligd. 
 

 Knuffelbeesten in overvloed 

       Eén van onze sponsors in Amsterdam kreeg na een manifestatie de beschikking over een groot 

aantal (nieuwe!) knuffelbeesten. We hebben die eerlijk verdeeld over een crêche in Dorohoi en het 
Kinderziekenhuis in Botoșani. 

 
 Koen Jacobs (SDB) weer in Roemenië 

       De Stichting S.D.B. is onze grootste sponsor. Door deze stichting worden de beurzen van 32 

studenten “Verpleegkunde” betaald. Hun doel is om de Gezondheidszorg in Roemenië te verbeteren. 
Zij voelen zich aangesproken door onze aanpak.  

       Evenals vorig jaar is Koen Jacobs, bestuurslid, enkele dagen bij ons in Roemenië geweest. Hij 

heeft een gesprek gevoerd met managers in de Gezondheidszorg en ook informeel met studenten 
gesproken. Het is hem duidelijk geworden dat er veel verpleegkundigen worden opgeleid, maar dat 

er nauwelijks banen zijn. Veel van de afgestudeerden zoeken dan ook hun heil in het buitenland; of 
ze komen in andere banen terecht. Enkelen kunnen als vrijwilliger aan de slag in het ziekenhuis, in 

de hoop op een vacature. Onze indruk was dat de term “vrijwilliger” hier de lading niet dekt; men 

wordt gewoon mee ingeroosterd. M.a.w. de verpleging steunt voor een niet onbelangrijk deel op 
deze zeer gemotiveerde “vrijwilligers”! 

       Op de toegangsdeur van één van de opleidingen troffen we een advertentie aan om 
verpleegkundigen te werven voor Groot-Brittannië. Men vertelde dat er een Deen achter zat, getrouwd 

met een Roemeense. De schooldirectie en de studenten toonden zich ook zeer geïnteresseerd in de 
mogelijkheid om in Nederland te komen werken. Hét probleem daarbij is de taal. 

        

Het volgende stukje is een reisverslag van Koen Jacobs, ontleend aan de website van SDB Investment 
(www.sdbinvestment.nl): 

Ontmoeting studenten en lokale stichting Roemenië 

Vorige week bezochten we voor de tweede keer ons project in de Roemeense stad Botoșani. De 

uitgebreide voorbereiding van het Hulpfonds Jongeren Roemenië (SJHR) maakte dat onze tijd er 

goed besteed werd. Zo spraken we met de directie van de universiteit, een kinderarts en met de 

aldaar goed bekende dr. Malancea. Ook hadden we een informele bijeenkomst met een groep 

http://www.sdbinvestment.nl/
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studenten en waren we aanwezig bij de selectie van studenten die in aanmerking komen voor de 

beurs.  

Dit zijn jongeren die een achtergestelde positie hebben in de toch al arme regio Moldavië in het 

noordoosten van Roemenië. Soms is één van de ouders van de jongeren overleden, in andere 

gevallen zijn ouders werkloos of hebben zij een erg laag inkomen. Dit ligt dan zo rond de 1.000 Lei 

per maand, ongeveer 250 euro. Ter vergelijking: het kale schoolgeld bedraagt alleen al 2.000 Lei 

per jaar. 

 In Botoșani woonden we ook de jaarlijkse vergadering van de lokale Asociatia bij. Deze stichting 

is een paar jaar geleden door het Nederlandse Hulpfonds opgezet om lokaal fondsen te werven. 

Een groeiende groep Roemenen heeft namelijk meer geld te besteden. Daarbij is er een 

belastingregel genaamd ‘Codul Fiscala’ die steun aan goede doelen aantrekkelijk maakt. We 

hielpen de Asociatia met advies over hoe hun slagkracht te vergroten.  Vertrouwen, bekendheid en 

verminderen van vrijblijvendheid zijn hier kernbegrippen.  Zo kunnen de studenten zelf de promotie 

verzorgen.     

In het gesprek met de mensen aldaar blijken de problemen die de studenten tegenkomen 

hardnekkig. Een baan in de zorg vinden in Roemenië is moeilijk. Er is nauwelijks verloop, er zijn 

praktisch geen vacatures en de verdiensten zijn laag. Je moet iemand kennen om ergens binnen te 

komen. Iets dat ongunstig uitpakt voor deze groep jongeren en dat een verklaring is voor onze 

betrokkenheid. 

 Asociația Romano-Olandeza………. 

       In het verslag van Koen Jacobs hebt u al gelezen dat we ook weer vergaderd hebben met de 

“Asociația”, onze locale partnerorganisatie.  

We hebben eens te meer moeten constateren dat het niet meevalt om in Roemenië fondsen te 
werven. Daar zijn allerlei redenen voor. Op de eerste plaats is Roemenië altijd nog een land met grote 

inkomensverschillen. De mensen met een vollere beurs die goedwillend zijn worden overstelpt met 
vragen om steun. Er is weliswaar een mooi fiscaal systeem: men kan 2% van zijn loonbelasting 

bestemmen voor een goed doel. Maar er is grote concurrentie op dit terrein. Met name scholen en de 

(Roemeens Orthodoxe) Kerk oefenen druk uit om hen te begunstigen via dit fiscale systeem. 
Dank zij nuttige adviezen van Koen Jacobs hebben we weer aanknopingspunten om hernieuwde 

pogingen tot fondsenwerving te doen. 
 

 Overige ontmoetingen met (ex-)studenten 

 

       Vorig studiejaar hebben we tussentijds (in december) nog een meisje op de lijst genomen uit 
Pomârla, Adelina. Haar ouders waren met grote ruzie uit elkaar gegaan. Zij en haar jongere zus werden 

bij oma opgevangen. In december pleegde haar moeder zelfmoord.  
Wij hebben haar nu ontmoet en vastgesteld dat ze zeer wilskrachtig is en gemotiveerd om iets van haar 

leven te maken. Ze is de opleiding voor apothersassistente begonnen. Ze was heel blij met een pakket 
studiematerialen en nóg blijer met één van de twee laptops die we gekregen hadden van sponsors uit 

Laren. 

       Zoals elk jaar waren we in het weekend van 17-20 oktober in Iași, speciaal om studenten en ex-
studenten te ontmoeten.  

       Op de weg ernaartoe bezochten we Mihaela Avarvarei op haar boerderijtje. Mihaela, midden dertig 
en moeder van 4 kinderen, was 2 jaar geleden in opleiding voor verpleegster. Zij heeft toen voor ons 

een tekst ingesproken voor een promotiefilmpje. Vorig jaar was ze net afgestudeerd, maar hebben we 

haar niet getroffen. Nu was ze zeer verrast met ons bezoek . Tot haar grote geluk heeft ze een baan 
gevonden in de apotheek van het naburige dorp. Ze vertelde dat ze na haar afstuderen niet meer op de 

school was geweest (zo’n 60 km). Zelfs haar diploma is daar nog !  
 

       Inclusief Anamaria Trifanov hebben we in Iași 16 studenten en ex-studenten gesproken. Ze kregen 
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allemaal een map of tas met studiematerialen (dank zij de fa. IGO-Post te Helmond) en artikelen voor 

de persoonlijke verzorging (dank zij drogisterij Oukouk in Munstergeleen). 
Een van hen, Vasile, toonde trots een oorkonde waaruit bleek dat hij het eerste jaar op de 

universiteit als derde had afgesloten. Reden voor ons om hem de andere laptop te geven.  
twee). 

 

 De toestand in Roemenië 
   

Volgens officiële cijfers en statistieken gaat het na de grote crisis nu de goede kant op met 
Roemenië. De economie groeit dit jaar naar schatting met 3,5%. De lonen zijn gemiddeld met 5% 

gestegen. 

De inflatie ligt rond 2%. Naar verwachting blijft de economie de komende jaren groeien met ca. 4% per 
jaar. Roemenië streeft ernaar de euro in te voeren in 2019. 

De groei is voornamelijk te danken aan bepaalde sectoren, zoals de autoindustrie (Dacia!), de ICT-
sector en het toerisme. Maar deze positieve geluiden komen niet van de mensen waarmee wij het 

meeste contact hebben; die werken bij de overheid en in het onderwijs. Die vertelden dat er na de 

drastische maatregelen van 2010 (25% salariskorting en BTW-verhoging naar 24%) nog geen enkele 
compensatie is geweest.   

 
De politiek 

De Roemenen blijven onverminderd negatief over de politiek in het algemeen en politici in het 
bijzonder. Opportuniteit speelt een grote rol. Zo komt het relatief vaak voor dat politici overstappen naar 

een andere partij. En dat politieke partijen nieuwe combinaties vormen in het Parlement. 

 
In het afgelopen jaar zijn er talloze affaires geweest, b.v dat een broer van president Bǎsescu werd 

beschuldigd van het aannemen van steekpenningen; en Bǎsescu zelf kreeg een boete van 600 lei 
wegens beledigende uitspraken over Roma. 

Onlangs zijn er presidentsverkiezingen gehouden. Omdat president Bǎsescu na 2 zittingsperiodes 

niet meer verkiesbaar was werd aangenomen dat premier Victor Ponta (socialist) de verkiezingen zou 
winnen. Van de 14 (!) kandidaten kreeg Ponta veruit de meeste stemmen in de eerste ronde, maar hij 

heeft het, tot verrassing van velen, in de tweede stemronde afgelegd tegen Klaus Johannis (centrum-
rechts). Die is vele jaren succesvol burgemeester van Sibiu geweest; die stad heeft onder zijn leiding 

een grote opleving meegemaakt. In 2007 was Sibiu culturele hoofdstad van Europa. 

Klaus Johannis behoort tot de “Sachsische” bevolkingsgroep die al eeuwen in Transsylvanië woont. 
Hij is waarschijnlijk beloond voor het feit dat hij zich onafhankelijk opstelt van de politieke klasse in 

Boekarest. Hij heeft beloofd de corruptie stevig aan te pakken en justitie vrij te maken van politieke 
invloeden. De Roemeense kiezers hebben wat dat betreft meer vertrouwen in hem getoond dan in 

iemand van de gevestigde orde. Dat hij protestant is en niet Roemeens-Orthodox is voor de kiezer 
kennelijk van ondergeschikt belang geweest. 

 

De relatie met Nederland  
Na de “dip” in de vanouds goede relatie tussen Nederland en Roemenië (Nederlandse bezwaren 

tegen toetreden tot Schengen; pogingen van o.a. Nederland om het vrije verkeer van werknemers te 
beperken) is de lucht weer opgeklaard. Onze minister van Buitenlandse Zaken Timmermans was in 

Roemenië op bezoek en de minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, Lilianne 

Ploumen, heeft dit voorjaar een succesvol bezoek gebracht met een grote handelsmissie. Dat heeft goede 
contacten én contracten opgeleverd op de terreinen waarop Nederland veel specialistische know how 

heeft, zoals watermanagement, afvalwaterbeheer, land- en tuinbouw en veeteelt.  Wat het laatste 
betreft: de komende jaren wordt in Roemenië 8 miljard geïnvesteerd in een POP (Plattelands 

Ontwikkelings Programma).  
 

We ontmoetten in ons hotel in Botoșani een Nederlander die als vertegenwoordiger van Nederlandse 

investeerders grond aan het kopen was in de regio. En ook voor een grote Nederlandse teler van blauwe 
bessen was hij op zoek naar grond. De gang van zaken is dat met plaatselijke agenten verspreid liggende 

percelen worden opgekocht. Daarna komt er een soort ruilverkaveling om één groot perceel te krijgen. 
Omdat buitenlanders sinds 1 jan. 2014 grond in eigendom mogen hebben is de grondprijs met 1800% 

gestegen. Roemeense boeren zien het met lede ogen aan; voor hen is het bijkopen van grond 

onbetaalbaar geworden.   
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De ervaring was dat Nederlandse boeren zich nogal eens verkijken op de mogelijkheden in Roemenië; 

ze houden er geen rekening mee dat de oogst wel eens mislukt vanwege het klimaat. 

Op het gebied van waterbeheer kreeg de Roemeens-Nederlandse samenwerking ook gestalte door 
een werkbezoek van 3 nederlandse HBO-instellingen met watergerelateerde studies. Besloten is tot 

uitwisseling van studenten m.b.v. het Erasmus-project van de EU. Dat is vooral van belang omdat 
Roemeense studenten zo de kans krijgen om praktische ervaring in Nederland op te doen. 

 

De relatie met Moldavië 
Moldavië is het armste land van Europa. Het ligt ten O. van Roemenië. Na de 1e Wereldoorlog sloot 

het land zich aan bij Roemenië, maar in 1940 werd het weer door Rusland geannexeerd. Sinds 1991 is 
het een zelfstandige staat. Een deel van de bevolking wil weer aansluiting bij Roemenië (dus de EU), 

het andere deel is Russisch georiënteerd. Bij de onlangs gehouden verkiezingen hebben de pro-

westerse partijen nipt gewonnen. Er is een associatieverdrag met de EU; uiteraard is dat onwelgevallig 
bij de Russen. Dank zij dit verdrag hebben Moldaviërs geen visumplicht voor reizen naar de EU.  

De taal die men spreekt is vanouds Roemeens, maar in de Sovjetperiode heette het officieel 
“Moldavisch”. Het Moldavische Constitutioneel Hof heeft eind 2013 besloten dat het weer “Roemeens” 

genoemd moet worden. 
Roemenië is dit jaar gas gaan leveren aan Moldavië. Dat maakt het land minder afhankelijk van 

Rusland. Roemenië kan dit doen, het is de 5e producent van olie en gas in Europa (Nederland de 3e) en 

is vrijwel zelfvoorzienend op het gebied van energie. 
 

Het Hoger Onderwijs 
Vanuit de communistische tijd was de kwaliteit van het Hoger Onderwijs in Roemenië niet hoog. 

Belangrijkste reden: gebrek aan middelen. De uitgaven aan Hoger Onderwijs zijn sindsdien wel 

verhoogd, maar liggen met 1% van het BBP lager dan het EU-gemiddelde (1,3%). Het is wel hoger dan 
in de buurlanden Bulgarije, Hongarije en Slowakije. 

Het aandeel hoger opgeleiden in de beroepsbevolking is 14%, het laagste in Europa. Ter 
vergelijking: in Nederland is het 28%; het EU-gemiddelde 25%.  

Gedwongen door de economisch moeilijke omstandigheden kiezen steeds minder jongeren ervoor om 
door te studeren; men kiest liever voor een baan, in binnen- of buitenland. Tussen 2007 en 2012 is het 

aantal aanmeldingen in het Hoger Onderwijs gehalveerd. Een rol speelt ook dat het gemiddeld aantal 

studenten per leerkracht hoog is: 29. In Nederland is het 13. 
Gestimuleerd door het Erasmus-project van de EU stijgt de interesse voor studies in het 

buitenland. In 2009 studeerden 10.000 Roemenen in het buitenland, in 2012 14.000; waarvan in 
Nederland 750 resp. 1.000. 

Kort na de revolutie was er algemeen het besef dat studeren een voorwaarde was om een beter 

leven te krijgen. In de huidige omstandigheden wordt dit kennelijk niet meer zo ervaren.  
Bij onze stichting is de terugloop niet zo groot. En die wordt volledig gecompenseerd door 

aanvragen van buiten het officiële kanaal van de Kinderbescherming. 

 
Varia 

 Thuisproductie țuica beperkt 

               Bijna elke Roemeen die de beschikking heeft over pruimen (of andere vruchten) stookt thuis  
    țuica (pruimenjenever, in andere streken pálinka of slivovitsj genaamd). De fiscus beperkt de     

     productie voor eigen gebruik tot 50 liter per jaar. Hoe dit gecontroleerd moet worden is een andere  
   kwestie!  

 

 Artsen verlaten massaal Roemenie  

Artsen en verplegend personeel verlaten Roemenië in groten getale. Naar verluidt vertrekken er 
per jaar 3000 artsen. Het aanvangssalaris van een arts ligt rond de € 200,- per maand; het 

gemiddelde inkomen is € 350,-. Dat zegt genoeg. Het is een catastrofe voor de Roemeense 
gezondheidszorg, maar een uitkomst voor plattelandsgebieden in Europa, waar vacatures moeilijk te 

vervullen zijn. 

 
 Corruptiebestrijding…….. 

              Onlangs is veel ophef ontstaan over een rechterlijke uitspraak. Een vrouw van 73 werd  

      veroordeeld tot 4 jaar cel omdat ze een kip had meegebracht voor de dokter die haar behandelde.   
    Dat werd bestempeld als smeergeld. Niemand hoeft er dus nog aan te twijfelen of de corruptie in 

   Roemenië wel serieus genoeg wordt aangepakt !!    
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 Roemenie kiest voor schaliegas             

     Ondanks felle protesten heeft de regering Ponta gekozen voor winning van schaliegas.  

Roemenië herbergt, net als Polen en Groot-Brittannië, grote hoeveelheden in de bodem.  

Energiebedrijf Chevron heeft de eerste vergunningen gekregen. Tegenstanders voeren aan dat  
Roemenië dat gas helemaal niet nodig heeft, het is op energiegebied vrijwel zelfvoorzienend.    

 

  TOT SLOT 
 

Hulpvragen 
     Bij onze vele ontmoetingen en contacten maken we het vaak mee dat mensen onze hulp vragen. 

Soms is dat voor hen persoonlijk, maar meestal voor de organisatie waar ze voor werken. Hoewel het 

niet onze prioriteit heeft proberen we bij terugkomst in Nederland toch of we bepaalde wensen kunnen 
inwilligen. En daar roepen we uw hulp bij in. We zetten de vragen van 2014 op een rij: 

 
- Het bejaardenhuis heeft behoefte aan rollators, incontinentiemateriaal, reinigingsmiddelen,  

   plastic handschoenen, alle materiaal om mensen bezigheid te geven; 

-      de Muziekschool wil graag een electrisch orgel en een studieviool (formaat 1/1); 
- de Provinciale Onderwijsinspectie in Botoșani zou graag contact leggen met collega’s in  

  Nederland; 
- Tot slot een vraag van ons zelf: we hebben geconstateerd hoe blij we studenten maken met        

       een laptop. Wilt u bij vervanging van uw laptop aan onze studenten denken? Het maakt niet  
       uit als uw exemplaar wat ouder is. 

 

 

   Echte hulp is investeren in mensen 

        
U kent het motto van onze stichting: “ECHTE HULP IS INVESTEREN IN MENSEN’’ 

 

Als u wilt dat uw donaties aan een goed doel niet verdwijnen in dure apparaatskosten en salarissen dan 
bent u bij ons aan het goede adres. Onze hulp is kleinschalig en zéér direct. Wij 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      
Gelrestraat 8A     Dunckellaan 19     

6151 JA  Munstergeleen    6132 BK Sittard     
tel.  046 4510720     tel. 046 4515006    
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