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

geïnteresseerden. 
 

Alstublieft, wij presenteren hierbij de 21e Nieuwsbrief van onze Stichting. Waarin weer een financiëel 

overzicht, een verslag van onze activiteiten en informatie over de toestand in Roemenië.  
We vinden het belangrijk op deze manier verantwoording af te leggen, u hebt er recht op te weten wat er met 

uw geld gebeurt. 
Uit reacties in vorige jaren weten we dat deze jaarlijkse informatie erg wordt gewaardeerd. We hopen 

dat dit nu weer het geval is. Mocht u willen reageren, graag!  
 
 
 
 
 

         
 

Ontmoeting met de vier zussen Lungu in Suceava. De oudste, Luminița, rechts, is dit jaar afgestudeerd. Zij heeft een 
zoontje. Daniela, Lidia en Cristina studeren nog, met steun van ons fonds. 
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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 

2015/2016  70 
2016/2017   69 

 
 
Financiën  

 
Inkomsten 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Vast 11.607,29   10.672,23     13.611,31     17.962,86    14.717,27       8.089,99 

Incidenteel   8.449,70 8.501,31       7.315,-       6.525,00      7.305,-       7.099,24 

Rente      109,34  152,33           98,60         208,05        161,63          163,26 

Totaal:    20.166,33  19.325,87    21.024,91    24.695,91  22.183,90     15.262,49 

 

Uitgaven       

Studiebeurzen 15.325,- 21.050,-     19.500,-     17.700,00   16.750,-     16.300,- 

Kosten        716,86     1.046,99      856,39         811,69     1.073,01          525,50 

kosten DVD         1.070,47  

Totaal:   16.041,86 22.096,99 20.356,39 18.511,69  18.893,48    16.825,50 

 
Toelichting  

Het valt op dat de inkomsten over de hele linie aan het teruglopen zijn. De oorzaak is enerzijds dat  de 

stichting SDB zich geleidelijk terugtrekt uit Roemenië. Anderzijds omdat ons bestand aan donateurs aan het 
vergrijzen is. Dat is allemaal nog geen probleem – er is nog enige buffer – maar op termijn zal door extra 

werving van sponsorgelden de balans weer in evenwicht moeten komen. 
Fiscaal gunstig schenken 

Graag wijzen we er nog eens op dat de Nederlandse fiscus het schenken aan goede doelen met de 

ANBI-status gemakkelijker heeft gemaakt. Was voorheen een notariële acte noodzakelijk, nu volstaat een 
contract tussen schenker en begunstigde stichting. De voorwaarde is dat de looptijd minimaal 5 jaar is. Het 

grote voordeel: de schenking is fiscaal aftrekbaar, dus zonder dat de drempel van 1% van het inkomen 
geldt. Mocht u dit overwegen dan sturen wij u de betreffende formulieren toe. Als u dat vóór 1 januari doet 

dan geldt de aftrekbaarheid nog over 2016.  
 
Bezoek aan Roemenië in oktober 2016 

 
Gedurende 2 weken in oktober heeft het voltallige bestuur (voorzitter Rud Leunissen, secretaris Piet 

Verhoeven en bestuurslid George van Neijenhoff) weer de gebruikelijke contacten onderhouden in 

Roemenië. We hebben ook nu weer dankbaar gebruik kunnen maken van een auto die door de fa. 
Hensgens te Nieuwstadt ter beschikking werd gesteld. 

Na de gesprekken met medewerkers van de Kinderbescherming, weeshuizen, opleidingen 

Verpleegkunde en sociale diensten van Universiteiten hadden we onze lijst voor het lopende studiejaar 
weer meer dan compleet. Enkele opvallende zaken uit deze gesprekken: 

 
- een tragisch sterfgeval 

De directeur van de Kinderbescherming in Botoșani vroeg onze speciale aandacht voor een 2e-jaars 

studente Medicijnen, waarvan de vader 3 weken daarvoor plotseling was overleden. Haar moeder 
was radeloos, en in haar wanhoop bij de dienst om hulp komen vragen. Nadat we al meteen 

toegezegd hadden om haar op onze lijst te nemen kwam de vraag of we misschien iets extra’s voor 
deze familie konden doen. Men begreep heel goed dat we dat liever niet uit ons Fonds doen, we 

houden de bijdragen aan de studenten bij voorkeur gelijk. Maar we hebben toegezegd om via deze 
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Nieuwsbrief zijn verzoek door te geven aan onze sponsors. Misschien zijn er mensen bereid om voor 

dit speciale geval een extra donatie te doen.  
Omdat we die studente, Madalina Danilǎ, later ontmoet hebben konden we haar vragen om een 

brief te schrijven over haar situatie. Die volgt hier. 
 

 

 

Dear Sir/Madam, 

 

      My name is Madalina Danila, I was born in village Adaseni, district Botosani and I am student in second year 

at the University of Medicine and Pharmacy in Iasi , Romania. From Iasi-Adaseni is about 160 km far away and 

with bus I get in 3 hours.  

      I write to you because my situation is a sensitive one, my father died shortly ago, exactly 24 september this 

year,  and he was the only one who provided for our family wellness. For me it is more difficult to get over his loss 

especially for the fact that has happened very quickly and I don't realize even now how was happening. He died 

after the diagnosis was confirmed. The first diagnosis was colon cancer but after the operation, the doctors told us 

that muliple organs within were affected, especially the liver- metastasis in last stage. After twelve day in  

hospital, came home,  he had a good mood ,but after an hour he felt very bad and make a heart attack. It took us 

by surprise because we did not expect to die so soon and we had hope to cure him. 

       My mother didn’t and still doesn’t work, she takes care of the house, my sister and brother being younger than 

me. My brother is sixteen years old and is in 10th grade and my sister is ten years old and is in 4th grade. I know 

it is difficult for her to get over this tragic loss, especially because I’m studying in another city and I can't go home 

too many times per year, because time doesn't allow me. I hope my mother to find a job, but it is more difficult 

because it don't has no qualifications and salaries in Romania are quite small, and grow three children  is not 

easy as you can imagine. 

 

      What I want is to continue my studies for achieve professionally and can help them later. For this I need 

material support, because studying at this University is not a very easy thing to 

do, because I don’t have so much free time for getting a job, for example. Cost of 

this university is 6.000 RON per year, in addition to this add the materials, the 

books I have to have for learn. Even if my mother will get a job, wages for a 

unskilled worker is quite small and she is not able to help me, and maybe I have to 

stop my studies.My father was the one who always supported me to do what I like 

and now, not having my father besides me, it is very painful. I am glad that Mr 

Piet, George and Rudolf have offered to help me, but 200 euro aren't enough to 

pay the taxes. I want very much to continue my studies and becoming a doctor 

would be my dream comes true and I would like his dream come true, of being an 

achieved person and make him to be proud there even in heaven. 

 

Your sincerely, Madalina Danila 

 

 

Ter toelichting: toen wij Madalina ontmoetten was ze nog duidelijk in shock door het plotselinge overlijden 
van haar vader. Maar ze toonde zich vastberaden om haar studie te vervolgen en er het beste van te 

maken. Ze was erg dankbaar voor de beurs die wij haar toezegden; en later schreef ze nog in een e-mail 
dat ze ons graag behulpzaam wou zijn; “If I can be of service with anything, call me anytime”. 

Adǎșeni is een plattelandsdorpje met ca. 1500 inwoners, in “the middle of nowhere”, niet ver van de 

Moldavische grens. Volgens Madalina wil haar moeder alle werk aanpakken, maar zijn de kansen om werk 
te vinden uiterst klein. 

Alleen al het collegegeld (omgerekend € 1330,-) is een loodzware last voor de familie. 
Wij hopen dat er lezers zijn die wat extra voor deze familie willen doen. Wat zou het fantastisch zijn als 

we rond de Kerst een mooi bedrag rechtstreeks op de rekening van dit meisje konden overmaken! 

Als bijlage bij deze Nieuwsbrief treft u een stuk aan van George van Neijenhoff over dit noodgeval; 
met meer achtergronden over de situatie; en over onze overwegingen hoe we iets bij kunnen dragen. 

 
- over armoede gesproken ...... 

Een 2e-jaars student vertelde dat hij geen enkel inkomen had. Waar leef je dan van? “O, mijn 
moeder stuurt wel eens wat (die werkt in Italië); en ik neem eten mee van thuis”. 

 

- zo organiseer je dat 
Een 3e-jaars studente Verpleegkunde (vader onbekend; de ernstig zieke moeder moet veel 

medicijnen slikken) woont in een appartement bij een alleenstaande kankerpatiënte. In ruil voor kost 
en inwoning doet ze het huishouden en de verzorging. In de vrije tijd werkt ze als vrijwilligster (dus 
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onbetaald) bij de Ambulancedienst van het ziekenhuis. Ze vindt ook nog tijd om aan volksdansen te 

doen! 
 

- het inkomen van een weesjongen 
Een jongen die fysiotherapie studeert vertelde dat hij 400 lei (€ 88,-) uitkering heeft als wees; van 

de Kinderbescherming krijgt  hij 28 lei  (€ 6,25) per maand zakgeld.  

Aan hem hebben we de laptop gegeven die door een van de sponsoren was meegegeven. 
 

- door ouders verlaten 
een 1e-jaars student, blind aan één oog, vertelde dat zijn ouders in 2007 het gezin (met 7 kinderen) 

hebben verlaten; de kinderen werden bij een weeshuis ondergebracht. Deze jongen is vol 
enthousiasme aan de studie Geschiedenis begonnen. 

 

- werken in het buitenland 
Veel studenten willen na het afstuderen graag naar het buitenland, dat is bekend. Maar dit jaar 

hebben we opvallend vaak van studenten gehoord dat ze er de voorkeur aan geven in Roemenië te 
blijven. 

De trek naar het buitenland is een groot probleem voor de economie. M.n. in de 

Gezondheidszorg en de transportsector is de situatie ernstig. Een transportondernemer in Cluj, die 
een jaar of 5 geleden zeker 25 chauffeurs in dienst had, vertelde dat hij zijn bedrijf had moeten 

inkrimpen omdat hij niet aan personeel kon komen. Hij hoorde met groot genoegen dat er in de 
west-Europese landen strengere controles gehouden gaan worden op de arbeidsvoorwaarden van 

Oost-Europese chauffeurs; “ze bederven het voor de Nederlandse chauffeurs én voor mij”, zo zei hij. 
Om de studenten Verpleegkunde betere kansen te bieden in het buitenland hebben de scholen 

lessen in Engels en Duits in het programma opgenomen. 
 
  Overige activiteiten  
 
Het afgelopen jaar zijn we tamelijk druk geweest met materiële hulp in 
allerlei vormen. 
 

1. Een kapotte viool. 
Vorig jaar gaf een vioolleraar ons een kapotte viool mee; er zaten 2 

grote scheuren in het bovenblad. Zijn vraag was of die misschien in 
Nederland gerepareerd zou kunnen worden. 

Dat is wonderwel gelukt; we kwamen in contact met vioolbouwer 
Lambert Hellebrand in Maastricht; hij heeft deze viool voor ons 

gerepareerd, en ook nog  helemaal gratis !! U begrijpt hoe blij deze 

leraar was toen we hem in oktober de viool weer konden teruggeven. 
Hij was van plan om een  wedstrijd onder zijn leerlingen te houden om 

te bepalen wie de viool in bruikleen gaat krijgen. Namens de 
Roemeense eigenaar nogmaals hartelijk dank, Lambert!  

                                   

                                                                                                             Lambert Hellebrand  met  
              de gerepareerde viool  
2. Hulp voor het ziekenhuis in Botoșani. 

       In de zomer werden we geattendeerd op een serie van 7 operatielampen (diverse formaten), 

afkomstig uit een Nederlands ziekenhuis dat gerenoveerd werd. Snel overleg met ons contact in het grote 
ziekenhuis in Botoșani, orthopeed Malancea, wees uit dat men die héél goed kon gebruiken; dus hebben 

we die verworven. Eind augustus konden we een volle aanhanger materiaal afleveren in Wermelskirchen 

(omgeving Keulen). Behalve de operatielampen ook nog een 4-tal rollators, een rolstoel en een flinke partij 
incontinentiemateriaal. 

      In Wermelskirchen is de stichting “Missionswerk Osteuropa” actief, opgezet door de plaatselijke 
Evangelische Gemeinde. Zij hebben in Botoșani een “Kantina”, waar dagelijks zo’n 80 kinderen 

buitenschools worden opgevangen. Ze krijgen er te eten, en ook huiswerkbegeiding. Enkele malen per jaar 

heeft deze stichting een hulptransport naar Botoșani; daar hebben we nu voor de 2e keer dankbaar 
gebruik van kunnen maken.  

      Onze stichting ondersteunt een van de medewerksters daar,  Elisa. We hebben haar in oktober 
ontmoet, het gaat goed met haar; dit jaar zal ze haar Masterdiploma Social Assistant halen. 
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3. Incontinentiemateriaal. 

       Sinds onze contacten met het bejaardenhuis in Dorohoi zijn we op zoek gegaan naar 
incontinentiemateriaal. Dat heeft ons vorig jaar in contact gebracht met de fa. Medireva in Gronsveld, 

groothandel in dergelijk materiaal. Retour- en restpartijen worden voor Roemenië ter beschikking gesteld. 
Die worden door ons opgehaald en in opslag gebracht in een schuur in Munstergeleen. Van daaruit hebben 

we eind oktober een volle aanhanger naar Dordrecht gebracht; de Dordtrechtse stichting Hulp Oost-Europa 

heeft dit vervoerd. En eind november is een busje vol opgehaald voor een bejaardenhuis in Cluj-Napoca. 
 

4. Laptops. 
       Vorig jaar hebben we in de Nieuwsbrief een oproep gedaan om laptops ter beschikking te stellen. Dat 

heeft één reactie opgeleverd. Maar een oproep in de rubriek “Wie helpt ........?” in de regionale kranten 
had meer succes: in totaal werden 12 stuks aangeboden. Daarvan bleken er 8 nog goed bruikbaar; die zijn 

door een van onze sponsors leeg gemaakt en staan nu klaar om volgend jaar te worden meegenomen. 

 
 

   Een prijswinnende Roemeense film 
 

De Roemeense film Bacalaureat heeft in mei in Cannes de  prijs gewonnen voor de beste regie. De 

regisseur, Christian Mungiu, won in 2007 de Gouden Palm met de film “4 Maanden, 2 weken, 4 dagen”. 
       Bacalaureat gaat over een vader die allerlei pogingen in het werk stelt om zijn dochter aan hoge 

eindexamencijfers te helpen. Alleen dan krijgt ze een beurs om in Londen te gaan studeren (Bacalaureat = 
eindexamen Middelbare School).  

       De film geeft een indringend beeld van enkele facetten van de Roemeense maatschappij. Op de 

eerste plaats het feit dat iedereen die wat wil bereiken naar het buitenland wil. Daarnaast wordt een 
navrant beeld geschetst van de heersende cultuur om iets gedaan te krijgen; de glijdende schaal van iets 

vragen, tot iets “ritselen”; van “voor wat hoort wat” tot corruptie. 
       In een interview (NRC, 21 sept.) zegt Mungiu o.a.: “Wie in een land als Roemenië opgroeit, stapt ooit 
in het web. Je doet iets terug, vraagt een andere gunst: compromissen om te overleven. En voor je het 
weet ben je volwassen”. 
En over de trek naar het buitenland: “Elk weldenkend mens wil weg. Ik heb vrienden die jaren in Frankrijk 
woonden en terugkeerden omdat ze daar toch immigranten bleven die de baantjes inpikten. Binnen een 
half jaar waren ze weer weg: grote vergissing”. 
       Mungiu zelf bleef; hij was 21 toen het communisme viel. Zijn generatie had hoge verwachtingen om 
de samenleving opnieuw op te bouwen. “Nu, een kwart eeuw later, is mijn generatie diep teleurgesteld. 
Historisch zijn de veranderingen dramatisch, dat besef ik wel. Maar we verwachtten zoveel meer.” 
Hoe het vastliep? Mungiu somt op: “Onder het communisme had niemand respect voor de wet, omdat die 
absurd was. Roemenië bleef een rurale samenleving. De helft van het volk leeft in dorpjes, op kosten van 
de staat; voor hen betekent verkiezingen cadeautjes krijgen, waarna je stemt op de gulle gever. Politiek is 
een manier om een plek aan de trog te krijgen, het grote geld maak je nog steeds via de staat”.   

 

   De toestand in Roemenië 
 

Verkiezingen 

Zojuist zijn verkiezingen gehouden in Roemenië. Die waren nodig omdat de regering Ponta moest 
aftreden (eind 2015) nadat er een volksoproer was uitgebroken na een brand in een nachtclub; daar vielen 

46 doden bij. Volgens de publieke opinie een duidelijk gevolg van gebrekkig overheidsbeleid. Begin 2016 is 
een regering van technocraten aangetreden o.l.v. premier Ciolos (die voordien EU-commissaris van 

Landbouw was. 
De recente verkiezingen zijn gewonnen door de PSD (socialisten) met de belofte om de belastingen 

te verlagen en meer banen te scheppen. Maar er was een verrassende nieuwkomer bij deze verkiezingen: 

de USR, Uniunea Salvați România – Red Roemenië – haalde landelijk 9% van de stemmen, waarmee ze 
meteen de derde partij in Roemenië is. Deze nieuwe partij heeft vooral aanhang onder jongeren. Thema’s: 

anticorruptie en verbetering van het bestuur. We hoorden hierover in oktober van onze contactpersoon bij 
de Kinderbescherming, Valy Simion (in de 90-er jaren een van onze studenten). Hij was mede-oprichter 

van de locale afdeling van deze nieuwe beweging. In oktober was hij al druk met de voorbereidingen van 

de verkiezingen. 
 

Bevolkingskrimp 
Een recent rapport “People in the EU” van het EU-bureau voor de Statistiek laat zien dat de Roemeense 

bevolking in snel tempo krimpt: van 1994 tot 2014 met meer dan 2 miljoen tot 19,9 milj. inwoners. De 

twee oorzaken: een laag geboortecijfer (met 9 geboortes per 1000 onder het EU-gemiddelde) en 
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emigratie. Door de krimp is er in Roemenië minder verstedelijking dan in andere landen. Slechts 23% van 

de steden groeide tussen 2008 en 2014, van de plattelandsgemeenten 29% 
 

Armoede 
 De armoede blijkt toe te nemen in Roemenië. In 2014 werd 5,39 miljoen Roemenen (25,4%) als arm 

beschouwd, een stijging met 600.000 t.o.v. 2013 (!) Daarmee is Roemenië, na Griekenland, het land met 

de meeste armen. Zorgelijk is dat die armoede veel jongeren tot 18 jaar betreft; twee van de vijf leven 
onder de armoedegrens. 

Een ander opmerkelijk feit is dat zoveel mensen met een baan toch in armoede leven, nl. een op de 
vijf werkende mannen en een op de zes vrouwen. Met andere woorden: de salarissen zijn te laag om 

normaal van te kunnen leven. Het minimum inkomen in Roemenië bedraagt 900 RON, omgerekend 200 
euro. Hoe komt het dat de armoede toeneemt, terwijl er jaren achtereen economische groei was? Het 

antwoord is dat de economische groei bijna alleen ten goede komt aan het welvarende deel van de 

bevolking. Waarmee dé reden gegeven is voor de trek naar het buitenland. 
 

Bovenstaand beeld komt geheel overeen met onze ervaringen. Mensen die wij spreken hebben vaak 
een baan bij de overheid of in het onderwijs. Tijdens de kredietcrisis werd hun salaris gekort met 25%, 

terwijl ook alle toelagen wegvielen. Dat betekende voor velen een halvering in inkomen!  

Op onze vraag of daar intussen compensatie voor gegeven is was het antwoord: een klein beetje. Maar de 
kosten van levensonderhoud (voeding, huren, energie etc.) zijn zóveel meer gestegen dat het besteedbaar 

inkomen blijft achteruitgaan. 
Kortom, het mag dan gemiddeld langzaamaan beter gaan in Roemenië, de doelgroep waar wij mee te 

maken hebben klaagt nog altijd steen en been. En dat sterkt ons in de overtuiging dat onze hulp nog 
steeds hard nodig blijft! 

 

Goedlopende sectoren 
Er zijn bepaalde sectoren die succesvol zijn, zoals 

- de auto-industrie. Onder de paraplu van Renault blijft Dacia succes hebben met de productie van no-
nonsense auto’s; ze bieden veel waar voor weinig geld; 

- de ICT; we hoorden dat Cluj een bolwerk is van succesvolle ICT-bedrijven; 

- bloemen en planten. Met behulp van Nederlands kapitaal en Nederlandse kennis is de productie van 
bloemen en planten ontwikkeld. Met als gevolg dat er ook geëxporteerd wordt, zelfs naar Nederland; 

- de wijnbouw; vanouds aanwezig in Roemenië, en in het slop geraakt in de communistische tijd, 
maakt de wijnbouw een opleving door in Roemenië.   

 
  Echte hulp is investeren in mensen !! 

        

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

 
Als uw bedoeling is dat donaties aan een goed doel niet verdwijnen in dure apparaatskosten en 

salarissen, en dat hulp kleinschalig en direct moet zijn dan bent u bij ons aan het goede adres. 
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    George van Neijenhoff, lid  
Gelrestraat 8A   Dunckellaan 19    Herdenkingsplein 17A 

6151 JA  Munstergeleen  6132 BK Sittard    6211 PX  Maastricht 
tel.  046 4510720   tel. 046 4515006   tel. 043 3645681 

e-mail :  rud@ziggo.nl  e-mail: p.a.m.verhoeven@home.nl george.vn@hotmail.com
  

 

Stichting   Hulpfonds   Jongeren    Roemenië 
www.hulpfondsroemenie.nl 

Postbank  NL88 INGB 0007 1754 66   
Rabobank   NL84 RABO 0129 1220 33 

mailto:rud@ziggo.nl
mailto:p.a.m.verhoeven@home.nl
http://www.hulpfondsroemenie.nl/
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Bijlage bij de 21
e
 Nieuwsbrief 

 

 
Noodkreet uit een vergeten gebied 
 
Toen we op een dag in Botoşani bij de Raad van Kinderbescherming zaten te vergaderen, werd de 
directeur, die bij ons in vergadering zat, weggeroepen. Onze contactpersoon bij de Raad, Valy, zag de ernst 
van de zaak en liep ook de vergadering uit. Na enkele minuten kwamen ze beiden bleek en bezorgd terug. 
Ze gingen zitten en zeiden enkele minuten niets. De directeur spreekt niet zo goed Engels en kon de zaak 
niet aan ons uitleggen. 
Het was Valy, die vertelde wat er aan er hand was. Hij vertelde over een vrouw, die hen dringend moest 
spreken. De vrouw stond bij de ingang van het gebouw en vroeg hen radeloos om hulp. Ze had geen enkele 
cent meer op zak voor de bus en moest terug naar huis naar haar kinderen. Ook had ze geen geld meer om 
de  kinderen te eten te geven. De vrouw bleek de weduwe te zijn van één van de voormalige jeugdwerkers 
bij de Raad, ene meneer Danilǎ. Het zou me niets verbazen, als de twee uit eigen zak, die toch al niet zo 
goed gevuld was, mevrouw Danilǎ wat geld hebben gegeven.  
Meneer Danilǎ was enkele weken geleden plotseling overleden. Hij lag enkele weken op het ziekbed, maar 
niemand die maar ook vermoedde dat hij niet zou genezen. In deze nieuwsbrief staat de brief van zijn 
dochter Mǎdǎlina afgedrukt, met verzoek om hulp. Hierin staat de gezinssituatie beschreven. 
 
Wij (Rud, Piet en George) hoorden het verhaal, toen de vrouw al weer op weg was naar huis. Anders 
hadden wij misschien ook wel bijgedragen. De vraag werd aan ons voorgelegd: of wij iets aan deze 
bijzondere hulpvraag konden doen. Vanuit onze organisatie kunnen we in principe niets. Onze stichting geeft 
Roemeense weesstudenten financiële bijstand. Deze doelstelling wordt door onze donateurs ondersteund. 
Wij mogen de gelden van onze donateurs niet voor andere doeleinden aanwenden. Toch knaagt zo’n 
noodkreet wel aan ons gevoel.  
 
Vanuit mijn vroegere ervaring als ontwikkelingswerker 
weet ik, dat geld geven geen goede oplossing is voor 
zo’n probleem. Mensen moeten in het leven een “drive” 
te hebben om tot een prestatie te komen. Daarom ben ik 
met dochter Mǎdǎlina begonnen aan een plan, om te 
kijken, hoe moeder zichzelf kan gaan redden. Mǎdǎlina 
zelf ziet het plan ook zitten. De bedoeling is, om te 
kijken wat moeder zou kunnen gaan doen, om zelf een                                   
inkomen te genereren. Werken in een bejaardenhuis 8 
kilometer van Adaşeni als keukenhulp, schoonmaakster 
of begeleidster van een demente bejaarde,  kan ze 
vergeten. Je kunt in zo’n instelling als vrijwilligster 
beginnen, in de hoop dat je een keer in aanmerking 
komt voor een betaalde baan. Er zijn echter ook andere 
personen, die al langer wachten op dat ene plekje dat 
vrijkomt, als er iemand plotseling uitvalt. Je komt daar 
nauwelijks toe aan een betaalde job. Adaşeni ligt in het 
uiterste noordoosten van Roemenië, tegen de grens met 
Moldavië aan. Daar is helemaal niets. Het ligt 60 km van 
Botoşani en wel 100 van Suceava, twee grotere     
                Madalina (r) met vriendin Ioana en onze 
steden. Elke dag reizen kan niet, vanwege de slechte                             voorzitter   
infrastructuur. De laatste 8 km vanaf het busstation moet  
te voet. Alles bij elkaar duurt een enkele reis naar de stad 4 uur. Moeder moet iets aan huis kunnen doen. 
Enkele ideeën zijn er en te zijner tijd moet daar ook financiering bij komen. Maar in het eerste jaar ligt de 
prioriteit van de reddingsoperatie in de overleving van het gezin en de continuering van de studie van 
Mǎdǎlina.  
 
Waarschijnlijk kan haar jongere broer van 16 een opleiding wel vergeten. Hij zal bij een naburige oude boer, 
voor een schijntje moeten gaan werken. Mogelijk zal hij slechts in natura uitbetaald worden, want ook de 
boeren hebben daar niets. En Mǎdǎlina: die moet maar zien hoe ze in oktober 2017 haar 6.000 RON 
collegegeld bij elkaar krijgt. Misschien is ze nu al achter met de betaling. Dat zullen we spoedig horen. Als 
enige lichtpunt van de familie, die diep in de put zit, moet zij slagen. Daarvoor moet de druk van haar jonge 
schouders af. Mijn plan voor het eerste jaar is: een financiële bijdrage voor de eerste levensbehoeften van 
het gezin en hopelijk daarna meer structurele hulp. Persoonlijk wil ik een flinke bijdrage leveren; daarnaast 
zoeken we sponsoren om een substantieel bedrag bij elkaar te krijgen. Intussen zoeken we naar een 
oplossing voor de langere termijn.  
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Als donateurs extra willen bijdragen aan deze noodsituatie, dan kan dat door storting op onze bankrekening 
onder vermelding “Madalina”.  
Dergelijke noodgevallen komen in Roemenië veel voor. Ik begrijp, dat het onbegonnen werk is, om al deze 
gevallen te helpen. Maar dit geval is wel bijzonder: vader Dǎnilǎ heeft, om kinderen in nood te helpen, 
gekozen voor de baan bij de Raad van Kinderbescherming. En nu hebben zijn eigen kinderen bescherming 
hard nodig. 
 
George van Neijenhoff 

 
 
 
 
 


