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         Stichting Hulpfonds Jongeren Roemenië  

                  Echte hulp is investeren in mensen! 
 
 
 

24e    N I E U W S B R I E F R O E M E N I Ë      december 2019 

 

 
 

 
 

 
Aan:  donateurs en sympathisanten van de Stichting Hulpfonds Jongeren Roemenië                    

en overige geïnteresseerden. 
 

Het is ons een genoegen u onze 24e Nieuwsbrief aan te bieden. U kunt het zien als het jaarverslag 
van de stichting. Daarmee willen we u op de eerste plaats informeren over alle zaken die de stichting 
betreffen, maar ook over onze contacten in Roemenië en verdere wetenswaardigheden, zoals de 
politieke en economische ontwikkelingen en vermeldenswaardige gebeurtenissen in Roemenië. 
 

De activiteiten van de stichting zijn begonnen in 1994, dit jaar 25 jaar geleden dus. We zijn er 
best trots op dat we al die jaren ons werk voor kansarme jongeren in Roemenië konden blijven doen. 
We beseffen maar al te goed dat dit alleen mogelijk was door de niet aflatende steun van veel trouwe 
sponsors. Waarvoor onze dank! 

We weten dat deze sponsors onze jaarlijkse verslaglegging zeer waarderen. We hopen dat  
dit nu weer het geval is. Mocht u willen reageren, graag! 
 

 

     
 
De Roemeense studente Madalina op bezoek in Nederland (zie verder) 
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Ons Hulpfonds en aantallen studiebeurzen.  

 
Het volgende staatje geeft een historisch overzicht van de verstrekte studiebeurzen:   

 

1994/1995 1 2001/2002 66 2008/2009 76 2015/2016 70 

1995/1996 5 2002/2003 76 2009/2010 70 2016/2017 69 

1996/1997 13 2003/2004 83 2010/2011 106 2017/2018 65 

1997/1998 29 2004/2005 96 2011/2012 96 2018/2019 44 

1998/1999 30 2005/2006 80 2012/2013 87 2019/2020 57 *) 

1999/2000 41 2006/2007 68 2013/2014 83   

2000/2001 43 2007/2008 72 2014/2015 83   
 
*) verwachting. 
 

Toelichting: het aantal ondersteunde studenten vertoonde in het afgelopen studiejaar (2018/2019) 
een dip omdat de Sociale Dienst van de Universiteit Suceava in dat jaar geen kandidaten 
aanleverde. De oorzaak: een personeelswisseling op die afdeling. Inmiddels is het contact hersteld 
en zijn voor het huidige studiejaar weer een tiental kandidaten aangedragen. 
 

 
Financiën  

 
Inkomsten 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Vast     17.962,86    14.717,27       8.089,99 12.434,62  10.870,44 
  13.458,93*) 

Incidenteel       6.525,00      7.305,-       7.099,24   5.319,62    3.925,47 

Rente         208,05        161,63          163,26        37,51          9,10           8,41 

Totaal:    24.695,91  22.183,90     15.262,49  17.791,74 14.805,01  13.467,34 
 

Uitgaven       

Studenten     17.700,00   16.750,-     16.300,-   14.450,-       9.352,-   10.919,55 

Kosten         811,69     1.073,01          525,50     1.165,61          618,86        431,48 

kosten DVD      1.070,47     

Totaal: 18.511,69  18.893,48    16.825,50   15.715,61      9.970,86   11.351,03 

 
  
Toelichting 
*)    Voorheen registreerden we of de donaties afkomstig waren van “vaste” dan wel    
       “incidentele” donateurs. Dat onderscheid maken we niet meer. 
 

In de loop der jaren is er een behoorlijke reserve ontstaan in het fonds. Die is nog opgelopen 
vanwege de hierboven geschetste tijdelijke afname van het aantal studenten. Dat heeft ons doen 
besluiten om de beurzen te verhogen. Sedert de invoering van de euro bedroegen die € 200,- per jaar 
(4 termijnen van € 50,-); we hebben ze verhoogd naar € 300,- per jaar (2 termijnen van € 150,-). De 
studenten die inmiddels de eerste betaling hebben ontvangen toonden zich zéér aangenaam verrast! 
 

Bestuur 
 
In februari hebben we afscheid moeten nemen van Rud Leunissen; hij overleed op de leeftijd van 

bijna 91 jaar. Rud was de oprichter van de stichting, en vanaf het begin voorzitter. Al vóór de oprichting 
was hij betrokken bij een groep vrijwilligers die tussen 1991 en 1994 de sanitaire installaties van een 
meisjesweeshuis in Dorohoi moderniseerde. Hij heeft toen al uit eigen zak een meisje uit het weeshuis  
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geholpen dat geen geld had om toelatingsexamen voor de 
universiteit te doen. Vanuit de visie dat investeren in opleiding de 
beste manier was om het land vooruit te helpen besloot hij een 
stichting op te richten. 

Rud heeft zich sindsdien met hart en ziel ingezet voor “zijn” 
stichting. Tot op het laatst was hij er sterk bij betrokken. Dankzij 
zijn enthousiasme en inzet besloten vele vrienden en bekenden bij 
te dragen aan dit goede doel, veelal met een vast bedrag per 
maand. Die formule blijkt nog steeds te werken! Door zijn initiatief 
hebben inmiddels zo’n 300 kansarme Roemeense jongeren uitzicht 
gekregen op een betere toekomst. 

In 2011 kreeg Rud een Koninklijke Onderscheiding voor zijn 
niet aflatende inspanningen voor Roemenië.  

Wij zullen ons blijven inzetten om door te gaan met zijn 
lovenswaardige initiatief! 

 
In de vacature die ontstond door het wegvallen van Rud Leunissen is voorzien doordat 

bestuurslid George van Neijenhoff het voorzitterschap is gaan bekleden. Nieuw in het bestuur, als 
penningmeester, is Alfons Graven. Hij stelt zich hier voor. 

 
Begin 2019 werd mij gevraagd door Rud Leunissen of ik de werkzaamheden als penningmeester op me 

wilde nemen. Als donateur van het eerste uur was ik bekend met de doelstelling van het hulpfonds. En omdat 
ik net was gestopt als penningmeester bij een andere club leek het mij een goed idee de beschikbare tijd in te 
vullen bij het Hulpfonds Jongeren Roemenië. 

Mijn naam is Alfons Graven. Tot 1979 had ik deeltijdbanen als docent wiskunde en wetenschappelijk 
onderzoeker bij de Katholieke Universiteit Nijmegen, wat 
resulteerde in een promotie.  In 1979 kon ik beginnen aan de 
nieuwe lerarenopleiding te Sittard. Ik koos voor Sittard omdat 
hier al MO-opleidingen in deeltijd waren van de Katholieke 
Leergangen. Het opzetten van een nieuwe opleiding, dat leek 
me wel wat. Lerarenopleidingen waren toen tweevakkig en in 
mijn geval ging het om de opleiding met de vakken wiskunde 
en natuurkunde.   

In 2010 ben ik na een zeer gevarieerde baan, met lessen 
in voltijd, avondlessen in deeltijd, nascholing van docenten uit 
de regio, begeleiding van stagiaires en coördinator van het 
team, met pensioen gegaan, na een mooi afscheid. 

 
Bezoek aan Roemenië  
 
In oktober zijn voorzitter en secretaris weer op bezoek geweest in Roemenië. Voor de eerste keer 

is de reis niet met een (door fa. Hensgens gesponsorde) auto gemaakt, maar per vliegtuig. Het grote 
voordeel: we waren nu in 9 dagen uit en thuis (i.p.v. ruim 2 weken). Het nadeel dat er geen materialen 
meegenomen kunnen worden is voor ons opgelost door Roemeense kennissen die in het westen van 
Roemenië (Cluj) wonen. Zij hebben contacten met autohandelaren die af en toe een tweedehandsauto 
ophalen in West-Europa. Die auto’s gaan leeg naar Roemenië. In drie keer hebben ze op deze manier 
het transport gedaan van: 35 laptops, 15 tennisrackets met ballen en een doos cosmetica (afkomstig 
van DA-drogisterij “Oukouk” te Munstergeleen). Omdat deze familie een privé-bejaardenhuis 
exploiteert hebben wij hen als dank geholpen aan incontinentiemateriaal en schoonmaakmiddelen. 

Handig is dat je rechtstreeks van Eindhoven naar Cluj kunt vliegen. Vanuit Cluj is het zo’n 300 km 
rijden naar Suceava, de meest westelijk gelegen stad in ons werkgebied. Gedurende de week hebben 
we ons van west naar oost verplaatst, eindigend in universiteitsstad Iași. Van daaruit vlieg je weer 
rechtstreeks naar Eindhoven. 
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   Ontmoetingen met studenten 

       
Veel van onze tijd gaat op aan het organiseren van ontmoetingen met studenten. Dat is lang 

niet altijd eenvoudig; ze zijn druk met colleges (ook wel in de avonduren en in weekenden), hebben 
een baantje, of zijn de stad uit. Maar in totaal hebben we er toch 30 ontmoet, waarvan 14 nieuwe.  

Het gesprek gaat over hun studie, hun persoonlijk leven en omstandigheden, hobby’s en 
plannen voor de toekomst. Een aantal konden we zeer blij maken met een laptop, en voor allemaal 
hadden we een geschenkpakketje met leuke spulletjes. En, volgens de traditie -- vanaf 1994! -- 
mochten de meisjes hun keus maken uit de collectie cosmetica. Altijd welkom! 

 
Enkele opvallende zaken, deels uit deze ontmoetingen, deels uit brieven: 

 
- Renata, 2e-jaars studente Duits vertelde trots dat ze het eerste jaar had afgesloten als 

beste van ongeveer 500 studenten. Ze had allemaal tienen! Een heel actieve jongedame, 
ze schildert, schrijft gedichten en publiceert in het universiteitsblad. Ze was ook nog met 
pianolessen begonnen, zei ze. 
 

- Maria, 1e-jaars Milieukunde, vertelde dat ze na haar geboorte door haar moeder in het 
ziekenhuis is achtergelaten. Pas kortgeleden heeft ze ontdekt dat ze nog een broer heeft. 
 

- Adriana, afkomstig uit Moldavië, is blind. Ze deed 2 studies tegelijk. In Filosofie is ze in 
2018 afgestudeerd, in de studie Rechten is ze nu 3e-jaars. Ze toonde zich buitengewoon 
gemotiveerd om hard te werken voor een betere toekomst en “to be an independent 
person”. Ze werd begeleid door een vriendin die haar zoveel mogelijk bijstaat.  
 

- Sebastian, 1e j. ICT, heeft een aangeboren botziekte en zit in een rolstoel. Zijn moeder 
begeleidt hem bij alles, ook op de universiteit. 
 

- Rachila, 2e-j. Internationale Studies, werd door haar ouders afgestaan, maar kwam in een 
liefhebbend gastgezin terecht. “Ik wil ons land veranderen, het moet een normaal land 
worden. Ik wil niet naar het buitenland, zoals er duizenden elk jaar doen. I want to be 
one of those young people who want to change the future”. 
 

- Aurelia, 1e jaar Sociale Academie: ik ben in een weeshuis gekomen nadat mijn vader me 
gedwongen had een overdosis pillen te nemen. Omdat toch niemand om mij gaf. 
Gelukkig kwam ik erdoor. Soms haat ik mezelf vanwege mijn verleden, maar vanaf nu ga 
ik mijn leven op mijn manier doen. 
 

- Alina, 1e j. Soc. Academie: ik ben 2 weken na mijn geboorte in een weeshuis geplaatst. 
Ik had toen 12 broers en zussen. Op mijn zevende kwam ik in een pleeggezin, samen 
met mijn tweelingzus.  
Toen we klein waren spraken we niet met anderen. Zelf ging ik pas op mijn 4e praten. 
Met de hulp van mijn pleegouders heb ik me goed ontwikkeld. Ik ben nu gelukkig. Later 
hoop ik anderen te helpen, zoals ik ook geholpen ben. 

 
Enkele weken na ons bezoek waren er presidentsverkiezingen in Roemenië. Als we het 

onderwerp aansneden zeiden de studenten allemaal dat ze zéker zouden gaan stemmen. Maar 
niemand gaf te kennen zelf politiek actief te willen zijn. Daarvoor hebben de Roemeense politici 
een te slechte naam.  
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   Madalina Danila 
 
Weet u het nog? In 2016 dreigde ze haar studie 
Medicijnen te moeten opgeven nadat haar 
vader was overleden. Dankzij onze speciale 
actie kon ze blijven studeren. En dat doet ze 
héél goed. Evenals vorig jaar heeft ze in dit 5e 
jaar wéér vrijstelling van collegegeld gekregen 
vanwege haar goede punten. Daarvoor moest 
ze enkele examens overdoen waarvoor ze 
“maar” een 7 had. Ze heeft dus keihard 
gewerkt; ze schreef in de zomer-vakantie: 
“……..it was a difficult year for me. At one 
moment I was in psychic exhaustion”.  

Maar daar kwam meteen goed nieuws 
achteraan: ze had een Erasmusbeurs gekregen 
om 5 maanden in Frankrijk (Amiens) te 
studeren. Daar was ze erg blij mee.  

Omdat de EU-beurs lang niet voorziet in alle reis- en verblijfkosten krijgt ze een toelage van  
300 euro per maand uit ons Madalinafonds. 

We hebben Madalina dus niet ontmoet in Roemenië, maar hebben haar uitgenodigd om vanuit 
Amiens een weekend naar Nederland te komen. Hiermee ging een wens van haar in vervulling; ze 
heeft vanaf de start van onze actie gezegd dat ze graag eens naar Nederland wilde komen om haar 
weldoeners persoonlijk te bedanken. Begin november kreeg ze die kans.  

Het bestuur, met hun partners, hebben haar een heel plezierig weekend bezorgd. Met op 
zaterdag shopping in Sittard, sightseeing in Maastricht en een heel gezellig etentje tot besluit. Op 
zondag was er een ontmoeting met haar sponsors. Er waren 16 personen aanwezig, waaronder  
uiteraard ook een delegatie van ZONTA-club Mergelland. Deze organisatie “van vrouwen voor 
vrouwen” heeft in 2017 en 2018 een drietal activiteiten georganiseerd om fondsen voor Madalina te 
werven. In informele sfeer heeft Madalina ons bijgepraat over haar studie, haar familie, haar 
ervaringen in Frankrijk, etc.  

In deze bijeenkomst werd voor iedereen duidelijk wat wij al langer wisten, nl. wat een  
intelligente, hardwerkende en zelfbewuste jonge vrouw Madalina geworden is. Wij zijn het roerend 
eens met de voorzitter van ZONTA toen ze schreef: “wat fijn dat wij als Zonta Mergelland nu juist 
zo'n excellente studente hebben getroffen om te ondersteunen”.  

 
Doel van ons Madalinafonds was ook om de familie financieel bij te staan en, zo mogelijk 

Madalina’s moeder behulpzaam te zijn bij het vinden van een baan. Dat bleek erg moeilijk in het 
afgelegen gebied waar de familie woont. Maar sinds kort heeft ze werk in de stad Iași (waar ook 
Madalina en haar broer Madalin wonen) als “persoonlijk assistent”. Hetgeen inhoudt dat ze inwoont 
bij een dementerende oudere die permanent toezicht nodig heeft. Haar dochter van dertien woont 
daar ook. Het is een echte baan, via de Sociale Dienst.  

 

Nieuws over Roemenië 
 

Corruptiebestrijding. 
  

In eerdere Nieuwsbrieven hebt u kunnen lezen over de activiteiten van het Roemeense Anti 
Corruptie Agentschap (DNA), met directrice Laura Kövesi. Onder haar leiding werden vele 
corruptiezaken aangepakt. Toen ze niet aarzelde om ook hooggeplaatste politici te vervolgen (zelfs 
de parlementsvoorzitter!) werd ze in 2018 tot aftreden gedwongen. Maar dit jaar heeft ze revanche 
gekregen; ze is in oktober benoemd als eerste hoofdaanklager van het in oprichting zijnde Europees 
Openbaar Ministerie. Haar Roemeense vijanden hebben hun uiterste best gedaan om deze 
benoeming tegen te houden, maar dat is ze niet gelukt. Dit Europese Openbaar Ministerie moet in 
2020 gaan functioneren als hoeksteen in de strijd tegen fraude en corruptie met EU-financiën. 
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De Roemenen pikken het niet meer 

 
In de zomer is er (weer!) grote volkswoede ontstaan over het onvermogen van de Roemeense 

overheid.  
In een afgelegen gebied, zonder openbaar vervoer, werd een 15-jarig liftend meisje opgepikt 

door een 65-jarige man; hij ontvoerde en verkrachtte haar en sloot haar vervolgens op. Het meisje 
wist in haar wanhoop tot driemaal toe 112 te bellen en uit te leggen waar ze ongeveer was. Deze 
gesprekken zijn openbaar gemaakt. Er blijkt uit hoe weinig serieus het doodsbange huilende meisje 
werd genomen. Ze werd telkens doorverbonden en afgekapt. “We sturen mensen, maar je moet nu 
niet langer de lijn bezet houden”. 

Na 19 uur kwam de politie op het terrein; ze vonden het meisje vermoord, en ook nog de 
stoffelijke resten van een ander meisje dat al enkele maanden vermist was. 

Mede door de heftige publieke reacties kwamen veel tekortkomingen aan het licht, zoals het 
onvermogen om in zo’n geval telefonisch een slachtoffer bij te staan, en het ontbreken van 
apparatuur om een telefoon uit te peilen. Bovendien duurde het uren voor een huiszoekingsbevel 
geregeld was. De affaire heeft de minister van Binnenlandse Zaken en verschillende politiechefs de 
kop gekost; de directeur van de telefoonmaatschappij is ook opgestapt. 

 
Dit geval doet denken aan de brand in nachtclub Colectiv in Boekarest, enkele jaren geleden. 

Die kostte 64 mensen het leven. Er bleek dat er geen vergunningen en nooduitgangen waren en dat 
de ziekenhuizen totaal niet berekend waren op het behandelen van brandwonden. De volkswoede 
was enorm omdat duidelijk werd dat de catastrofe toegeschreven moest worden aan incompetentie 
en corruptie binnen de overheid. Er kwamen massabetogingen, de premier moest aftreden. 

 
In november is op de IDFA in Amsterdam de film “Collective” van de Roemeen Nanau in première 

gegaan. Hij kon gebruikmaken van onderzoekwerk van Roemeense journalisten. Die hadden o.a. 
ontdekt dat een farmaceutisch bedrijf jarenlang aan 300 Roemeense ziekenhuizen desinfectantia 
had geleverd, waarin maar een tiende deel van de werkzame stoffen zat! Men heeft berekend dat 
dit jaarlijks zo’n 1200 patiënten het leven kan hebben gekost.  

Aanvankelijk waren er maar 26 slachtoffers bij de brand. Maar van de 180 gewonden zijn er 38 
alsnog overleden, veelal aan secundaire infecties. Een aantal patiënten werd naar buitenlandse 
ziekenhuizen gebracht. Daar bleek dat ze massaal besmet waren met multiresistente 
ziekenhuisbacteriën. 

Het probleem met de verdunde desinfectantia bleek achteraf al jaren bekend te zijn, door 
klokkenluiders. Ruime steekpenningen hadden het in de doofpot gehouden. Maar nu moest de 
minister van Volksgezondheid aftreden. Zijn opvolger besefte dat openheid de enige remedie is; hij 
nodigde de journalisten overal bij uit. Zodat in beeld gebracht kon worden hoe maffiose 
ziekenhuismanagers soms een kwart van hun budget wegsluizen naar privéprojecten. 

 
Er lijkt een ommekeer teweeggebracht in Roemenië. De geïnstitutionaliseerde corruptie begint 

het af te leggen tegen groeiende burgerzin en vrije pers. De PSD (Socialistische Partij) die al 
jarenlang in het centrum van de macht zit is zijn meerderheid aan het verliezen. Bovendien is goed 
nieuws dat in november president Klaus Johannis is herkozen. Kortom, er is hoop voor Roemenië !  

 
De economie 
    
   Tekort aan arbeidskrachten 
 
Volgens een OESO-rapport woont 17% van de Roemenen in het buitenland, 3,6 miljoen 

mensen. Het overgrote deel in EU-landen. Dit feit, én het lage geboortecijfer in Roemenië is er de 
oorzaak van dat er een nijpend tekort is aan arbeidskrachten. 

 
Op het vliegveld in Iași, wachtend op het vliegtuig, kwamen we in gesprek met een Roemeen 

die in Haarlem woont; hij is ZZP-er met een klusbedrijf. Het bedrijf gaat zo goed dat hij een 
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medewerker zoekt. De hele week in Iași had hij zijn best gedaan om iemand te vinden; het was niet 
gelukt. 

Uit onderzoek blijkt dat de helft van de Roemeense jongeren overweegt om in de komende  
jaren te emigreren. Reden: onzekerheid over de toekomst. 

In onze contacten met Roemenen hebben we ook twee keer redenen gehoord waarom mensen 
teruggekomen waren uit het buitenland. In het ene geval vanwege de hoge ziektekosten, in het 
andere door de hoge kosten van kinderopvang (dat betrof Engeland). 

 
De landbouwsector 
 

Hoewel er schaalvergroting gaande is in de Roemeense landbouw zijn er zeer veel 
eenmansbedrijven. 90% van de bedrijven bezit minder dan 5 ha. grond.  

Een derde van alle landbouwbedrijven van Europa bevindt zich in Roemenië, maar zij 
vertegenwoordigen maar 3,4% van de productie. Deze verregaande inefficiëntie maakt dat het 
merendeel van het voedsel moet worden geïmporteerd. 

Met een voorbeeld van schaalvergroting maakten we kennis in Botosani. In ons hotel was een 
bijeenkomst van boeren uit de hele regio. Ze waren uitgenodigd door een Duitse grootgrondbezitter. 
Die vertelde ons dat hij een bedrijf leidde van 3.600 ha. Daarvan had hij er 1.000 in eigendom, de 
overige 2.600 pachtte hij van boeren, in het hele land. De pacht werd betaald in natura, van de 
opbrengst van het land. Eén keer per jaar fêteerde hij ze. “Ze brengen dan weer nieuwe klanten 
mee, een win-winsituatie” zoals hij het noemde. 

 
   De auto-industrie 
 
In 2018 is de wereldwijde productie en verkoop voor het eerst in 9 jaar gedaald, maar 

Roemenië kende een productiestijging van 19%. 
    

Overige Roemeense notities 
 

   Roemenie in de kunst 
 
In België is dit jaar het Europalia Arts Festival gewijd aan Roemenië. In dat kader is in het 

Gallo-Romeins museum in Tongeren de tentoonstelling Dacia Felix te zien, gewijd aan “Roemenië” 
tussen 650 vóór en 270 na Chr. In die periode heeft dat gebied de invloed ondergaan van allerlei 
culturen, met tot slot een gouden tijd onder Rome. Er zijn zo’n 300 schitterende stukken bij elkaar 
gebracht uit 20 musea. Dacia, zoals Roemenië onder de Romeinen heette, was zeer welvarend, 
zoals blijkt uit de vele fraaie sieraden, munten en andere voorwerpen van goud en zilver.  

 
Parallel aan deze tentoonstelling is in Luik (Le Grand Curtius) de expositie Roots, 

Beschavingen van de Beneden-Donau te zien, met als centrale thema vondsten uit de 
Roemeense prehistorie. Er zijn combinatietickets voor deze beide tentoonstellingen.  
 

In Brussel (Bozar) is een tentoonstelling gewijd aan de beroemde Roemeense beeldhouwer 
Constantin Brancuși (1876-1957). Hij is bekend geworden met werken waarin hij de essentie wist 
te vatten in hele elementaire vormen, zoals De Kus en Het Begin van de Wereld (het ei). 

Deze tentoonstellingen kunnen we van harte aanbevelen! 
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   Interesse in Roemenië ? 
 

Mocht u belangstelling hebben om Roemenië beter te leren kennen en zelf van het vele moois 
te gaan genieten dan hebben we een tip voor u. Neem contact op met Levente Gál. Hij is de gids 
die we in het verleden hebben leren kennen op de eerste rondreis die we voor onze sponsors hebben 
georganiseerd. De twee daaropvolgende reizen heeft hij zelf helemaal opgezet, én begeleid. 
Intussen is hij volledig gediplomeerd en heeft hij zijn eigen reisbureau, in Cluj. 

Vorig jaar heeft hij voor reisorganisatie Bolderman tien groepen Nederlanders begeleid op hun 
rondreizen door Roemenië. Maar ook kleinere groepen (vanaf 2 personen) kunnen bij hem terecht, 
ook voor adviezen. Omdat hij Nederlands spreekt én goed op de hoogte is van de situatie in 
Nederland, is hij een ideale gids.  

Zijn website (www.karpatclub.com) is helaas nog niet in het Nederlands, maar daar wordt aan 
gewerkt. 

 
 
    ********   

 
   
 
 
 
  Echte hulp is investeren in mensen !! 

        

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

Als het 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! 
 

George van Neijenhoff, voorzitter Piet Verhoeven, secretaris    Fons Graven, penningmeester 

Herdenkingsplein 17A  Dunckellaan 19    Bloemenhof 12 
6211 PX  Maastricht   6132 BK Sittard    6151 BH Munstergeleen 

tel.  043 3645681   tel. 046 4515006   tel. 046 4523233 
e-mail :  george.vn@hotmail.com e-mail: p.a.m.verhoeven@home.nl alfonsgraven@gmail.com
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