
 

 
 

17e  N I E U W S B R I E F      december 2012  
 

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

 
Voor u ligt onze 17e jaarlijkse Nieuwsbrief. U vindt hierin informatie over het wel en wee van 

onze Stichting, de financiën over 2011, een verslag van onze laatste reis en wetenswaardigheden 
over Roemenië. Hebt u vragen of opmerkingen aarzelt u dan niet om te reageren! 

 
  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 
2012/2013 87

      

  
  Studenten van de 3-jarige opleiding Verpleegkunde, enkele leerkrachten en bestuursleden  
                           van de stichting Hulpfonds Jongeren Roemenië 

 
 

http://www.hulpfondsroemenie.nl/�


 
Financiën 
 

Inkomsten 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Vast  8.841,21  7.883,33 8.713,57 8.528,97 11.607,29   10.672,23 
Incidenteel  5.296,87 5.503,78 3.373,78 6.118,78   8.449,70 8.501,31 
Rente    268,90    174,20   143,96    140,21      109,34  152,33 
Totaal:  14.408,73  13.561,31  12.231,31 14.787,96    20.166,33  19.325,87 
 
Uitgaven       
Studiebeurzen     13.150,-    13.650,-    15.750,- 15.750,- 15.325,- 21.050,- 
Kosten        511,83    788,92     613,43       629,81        716,86     1.046,99 
Totaal:  13.661,83  14.438,92  16.363,43 16.379,81   16.041,86 22.096,99 
 

Toelichting:  u ziet dat onze uitgaven zéér laag zijn, ze schommelen tussen de 4 en 5% van de 
totale uitgaven. We zijn er trots op dat dit ook in 2011 het geval was. 
Het totaal aantal donateurs in 2011 bedroeg 67:  63 particulieren en 4 stichtingen. 

Onze inkomsten zijn voor meer dan 50% “vast”, m.a.w. ze komen van donateurs die een 
automatische betaling doen. Velen daarvan hebben een schenkingsakte laten opstellen. We wijzen er 
nog maar eens op dat Notariskantoor Hetterscheidt & Zuidervaart te Brunssum deze schenkingsaktes 
gratis voor ons opstelt. Het kost u dus niets, terwijl de schenking met zo’n akte volledig fiscaal 
aftrekbaar wordt.   

De “incidentele” donateurs sponsoren in het algemeen ook regelmatig, maar er  is geen sprake van 
een vast patroon. 

 
3 april 2012: Promotiedag 

 
Een vaak door ons besproken plan is op 3 april 2012 in vervulling gegaan: op die dag werden alle 

sponsors en relaties van de stichting Hulpfonds Jongeren Roemenië uitgenodigd voor een bijeenkomst in 
de Ontmoetingskerk in Geleen.  

De directe aanleiding was dat de jonge Roemeense violiste Anamaria Trifanov liet weten dat ze van 
de school toestemming had gekregen om naar Nederland te komen. Anamaria heeft in 2010 via onze 
stichting een professionele viool gekregen. Uit dank wilde ze graag met die viool in Nederland komen 
musiceren. Die mogelijkheid deed zich voor toen ze uitgenodigd werd door de stichting “Kunst in de 
Kamer”. In dezelfde week hebben wij de sponsordag georganiseerd. 
 

Decoraties. 
Na een welkomstwoord door de voorzitter heeft Mioara Pitut, vertegenwoordigster van de 

Roemeense Ambassade, fraaie oorkondes uitgereikt aan drie bijzondere sponsors en, tot zijn verrassing, 
ook aan Rud Leunissen, oprichter en voorzitter van onze stichting.  

Vervolgens werden drie personen door wethouder Berry van Rijswijk gedecoreerd met een sjerp in 
de kleuren van de Roemeense vlag.  

Daarna werden door de voorzitter 15 sponsors met name genoemd en bedankt, en wel diegenen 
die vanaf de start van de stichting (in 1994) ononderbroken hebben bijgedragen aan het fonds.  

Een eervolle vermelding kregen tot slot een aantal mensen die bij een feestelijke gelegenheid 
sponsorgelden hebben verzameld door onze stichting op de uitnodiging te noemen als cadeautip. Een 
idee dat navolging verdient! 

 
Anamaria Trifanov 

           
 

De bijeenkomst werd muzikaal opgeluisterd door 
een tweetal optredens van Anamaria Trifanov. Zij werd 
begeleid door de Maastrichtse pianiste Sophia Shapiro. 
Enkele stukken speelde ze samen met de schenker van 
haar viool, Pierre Colen. Anamaria vond het geweldig 
om als dank voor deze gift met Pierre te mogen spelen 
voor de stichting! 



           
 

 
 
Informatie over Roemenië en de Stichting 
In een tweetal diapresentaties kregen de aanwezigen algemene informatie over Roemenië en over 

het ontstaan en de werkwijze van de stichting (resp. door mevr. Mioara Pitut van de Roemeense 
Ambassade en door secretaris Piet Verhoeven). 
 

Resultaten  
Wij kijken terug op een geslaagde middag. Op de eerste plaats omdat het een gezellige bijeenkomst 

was. De sponsors vonden het prettig op deze manier bijgepraat te worden over de stichting die ze 
financieel ondersteunen. Iedereen heeft ook genoten van het optreden van Anamaria Trifanov, van het 
door de Ambassade aangeboden glaasje Roemeense wijn, en van de gezellige nazit.  

Verder is de bekendheid van de stichting in de regio bevorderd vanwege het feit dat er in die periode 
twee mooie artikelen in de regionale pers over onze activiteiten zijn verschenen.  

Heel welkom was ook dat de ter plaatse gehouden “collecte” het mooie bedrag van € 850,- heeft 
opgeleverd. Niet onvermeld mag blijven dat de Vereniging Mondiaal Beleid te Sittard het organiseren van 
deze  sponsoractiviteit met een bijdrage van € 1180,- heeft ondersteund.  
 Al met al: deze Promotiedag was een succes! 

 
Nog meer public relations 

In de week voorafgaand aan de Sponsordag werd op Scholengemeenschap Trevianum te Sittard een dag 
gewijd aan ontwikkelingssamenwerking. We hebben daaraan meegewerkt door twee maal een “les” te  
geven over Roemenië in het algemeen en onze stichting in het bijzonder. 

 
  
Verslag bezoek aan Roemenië in oktober 2012 
 
Van 16 t/m 30 oktober hebben we ons jaarlijkse bezoek gebracht. Weer was ons een auto ter 

beschikking gesteld door de fa. Hensgens te Nieuwstadt. 
 Hoofddoel van deze bezoeken is het controleren van de studieprestaties van onze studenten en het 

selecteren van nieuwe. Daarvoor bezoeken we 2 provinciale hoofdkantoren van de Kinderbescherming en 
een aantal lokale vestigingen daarvan (weeshuizen). 

Opvallend bij onze bezoeken was dat meer dan de helft van de directeuren nieuw benoemd was. De 
reden: er zijn gemeenteraadsverkiezingen geweest. In Roemenië geldt de regel: nieuwe mensen op het 
pluche, nieuwe benoemingen. Dat zal ongetwijfeld ook weer het geval zijn na de zojuist gehouden 
parlementsverkiezingen. 
   

De Asociația Româno-Olandeza pentru Ajutorarea Tinerilor in România 
Tijdens ons verblijf in Roemenië is ook weer de jaarvergadering gehouden van onze 

partnerorganisatie in Roemenië, kortweg “Asociația” genoemd. Opgericht in 2010, dus het was alweer de 
derde vergadering. Vast agendapunt is het bespreken van mogelijkheden om geld in het laatje te krijgen. 
Een grote handicap bleek te zijn dat zowel de voorzitter (een zéér druk bezette specialist in een groot 
regionaal ziekenhuis) als ook de secretaris (de contactpersoon van onze stichting) nauwelijks de tijd 
kunnen vinden om aan projecten te werken. We prijzen ons nu gelukkig dat we iemand gevonden hebben, 
Adina Cical, die de tijd wél heeft. Bovendien heeft ze ervaring met Asociația’s zoals de onze. 

Als eerste project is afgesproken om een verzoek tot ondersteuning te sturen aan iedereen die in 
het verleden een studiebeurs heeft genoten van onze stichting. We hebben Adina een lijst gestuurd met 
ongeveer 200 namen; zij zal proberen (o.a. door middel van moderne communicatiemiddelen zoals sociale 
media) zoveel mogelijk personen te traceren. 

Adina zal ook assisteren bij een ander project, de bankkosten. Er is in Roemenië een grote 
verscheidenheid aan bankrekeningen en naar onze begrippen zijn de banken duur, zeker in relatie tot de 
service die ze bieden. Het is voor ons weinig inzichtelijk en telkens een bron van ergernis om te ervaren 
hoeveel er aan bankkosten blijft hangen. Adina zal samen met onze contactpersoon Iulia gaan uitzoeken 
welke bank de voorkeur verdient. Daarbij krijgen ze hulp van een van de studentes Verpleegkunde, die 
part time bij een bank werkt. 
 



           
 

 
 
Opleidingen Verpleegkunde 

Sedert 2010 worden we door de stichting SDB te Amersfoort ondersteund, speciaal voor opleidingen in 
de gezondheidszorg. Deze (32!) studenten zijn gelijkelijk verdeeld over een 3-jarige en een 4-jarige 
opleiding Verpleegkunde. 
Omdat er bij de start in 2010 ook studenten in het 2e studiejaar geselecteerd werden zijn er dit jaar op de 
3-jarige opleiding al 5 afgestudeerd. De opengevallen plaatsen zijn in overleg met de directie van het 
Opleidingsinstituut weer opgevuld. 
 Eén van de studenten van deze opleiding, Mihaela Avârv�rei, heeft vorig jaar voor ons een 
videoboodschap ingesproken; die staat nu op onze website (zie www.hulpfondsroemenie.nl). Als dank 
wilden we haar een DVD aanbieden met het filmpje van haar optreden, maar ze was wegens ziekte 
afwezig. Daarom hebben we haar enkele dagen later thuis opgezocht, in een klein dorpje op zo’n 75 km. 
van de stad waar de school is, vlak bij de grens met Moldavië. Ze was helemaal perplex toen ze ons zag: 
“oh my God, oh my God, oh my God……”.  

Mihaela vertelde dat ze gewoonlijk van maandag tot vrijdag bij een tante in de stad verblijft om de 
lessen te kunnen volgen. Het is een duidelijk bewijs van haar vaste wil om haar situatie te verbeteren; ze 
beseft heel goed dat dit alleen maar kan door te studeren. 
 

Studiepakketten 
Voorafgaand aan onze reis hebben we in Nederland een speciale actie gehouden om studiematerialen 

te verzamelen. Dat werd een succes, dank zij de medewerking van DSM en de fa. IGO-Post, 
groothandel in geschenkartikelen te Helmond. Met deze materialen konden we meer dan 50 fraaie 
pakketten samenstellen, bestaande uit een aktenmap met blocnote en pen, calculator, notitieboekjes, een 
opbergtasje en een USB-stick. We hebben in totaal 44 studenten ontmoet, zodat we de meeste pakketten 
persoonlijk hebben kunnen overhandigen. Dat betekende evenzo vele blije reacties! 

We hebben ook een ontmoeting gehad met Anamaria Trifanov. Ze was 3 weken daarvoor begonnen 
aan haar studie aan het Conservatorium in Iaşi. Ze vertelde dat haar uit Nederland afkomstige viool veel 
indruk had gemaakt bij het (praktische) toelatingsexamen. 
 

Weeshuizen in Roemenië 
In de communistische tijd was er in Roemenië een zeer groot aantal weeshuizen. In de aanloop naar 

het EU-lidmaatschap is het proces begonnen van afbouw, met steun van de EU. Veel kinderen zijn terug 
naar (de) familie of bij pleegouders, dan wel geplaatst in gezinsvervangende kleinere eenheden. 
Een pleeggezin krijgt 90 lei per maand vergoeding, dat is omgerekend € 20,- (!). 

Leeg gekomen weeshuizen krijgen een andere bestemming. In  de provinciehoofdstad Botoşani is het 
meisjesweeshuis Prietenia (= Vriendschap), waar voorheen meer dan 200 meisjes verbleven, geheel 
verbouwd en aangepast voor een veel kleiner aantal. In Suceava wordt een groot weeshuis nu deels 
gebruikt voor huisvesting van (de eigen) studenten.    

 
 

De toestand  in Roemenië 
 
Na bijna 6 jaar EU-lidmaatschap is er in Roemenië nog een hele weg te gaan. De kredietcrisis heeft 

het land in een diep economisch dal gestort, vele malen heftiger dan bij ons het geval is. Er is nauwelijks 
economische groei, en de buitenlandse investeringen zijn stilgevallen. Het enige positieve element is dat 
de inflatie onder controle is.  

Na de aanvankelijke positieve stemming en opleving lijken de mensen het geloof in de politieke 
machthebbers compleet verloren te hebben. De machtsspelletjes die gespeeld worden zijn dan ook weinig 
verheffend.  

Zo’n jaar geleden waren er nog heftige protesten in allerlei steden, uit frustratie over de zware 
bezuinigingen (2 jaar geleden 25% salariskorting en forse BTW-verhoging), het slechte functioneren van 
de overheid en het cliëntelisme van politici. Dat duurde totdat barre winterse omstandigheden een eind 
maakten aan de demonstraties. Maar de ontevredenheid was natuurlijk niet verdwenen. Na een motie 
van wantrouwen trad een nieuwe regering aan (zonder verkiezingen), maar die hield het maar enkele 
maanden vol. De vervolgens aangetreden regering Ponta zette president B�sescu af, maar die redde het 
vege lijf omdat het daarvoor noodzakelijke referendum ongeldig was wegens te lage opkomst. 
Roemeense politiek ten top! 



           
 

 
Zojuist, op zondag 10 december 2012, zijn er nieuwe parlementsverkiezingen geweest. Premier 

Ponta heeft die royaal gewonnen. Er moet nu weer een nieuwe regering worden gevormd. Hoe dit afloopt 
is nog onzeker: in Roemenië wijst de president (B�sescu) een informateur aan; de door hem gevormde 
regering moet door het Parlement worden geaccepteerd. Gezien de totaal verstoorde verhoudingen is te 
verwachten dat het weer tot weinig verheffende taferelen zal leiden. 
 

De economie  
 

Vanaf 2007 is door de EU 20 miljard euro gereserveerd voor ontwikkelingsprojecten in Roemenië. 
Daarvan is nog maar ongeveer 10% uitgegeven! Vanwege corruptieproblemen voert de EU, terecht, 
strenge  controle uit op de verantwoording van de fondsen. Er dreigt een korting voor Roemenië als de 
nieuwe structuurfondsen (voor de jaren 2014 -  2020) door de EU worden toegewezen. 

De relatie met Nederland, die vorig jaar vertroebeld was vanwege de strenge houding van Nederland 
over toetreding van Roemenië tot Schengen, is enigszins verbeterd. De nieuwe ambassadeur in 
Nederland (die per 1 januari 2012 benoemd had moeten zijn) is aangetreden. En de per 1.1.2012 
benoemde nieuwe Nederlandse ambassadeur in Roemenië heeft eindelijk, halverwege het jaar, zijn 
opwachting mogen maken bij de Roemeense president.  

Nederland blijft één van de grootste investeerders in Roemenië. En het zijn Nederlandse juristen die 
meehelpen bij de reorganisatie van de rechtbanken. 
 
 De arbeidskosten 

De arbeidskosten van een Roemeense werknemer liggen volgens Eurostat op € 4,20 per uur. 
Daarmee zijn ze de op één na laagste in Europa (in Bulgarije zijn ze € 3,50 per uur). 

 
 Volkstelling 

 
Eind 2011 is in Roemenië een volkstelling gehouden. De vorige dateerde van 2002. Er zijn 120.000 

volkstellers van deur tot deur gegaan, deelname was verplicht. De autoriteiten hechtten zeer veel waarde 
aan de volkstelling, de eerste sinds toetreding tot de EU. 

De resultaten lieten wel even schrikken. Gebleken is dat er slechts ruim 19 miljoen Roemenen zijn, 
een daling van 2,6 miljoen. Het inwonertal ligt nu op het niveau van 1966, dus van vóór de periode 
Ceauşescu.  
Bedacht moet worden dat het lastig is een telling te houden in een land waarvan zoveel inwoners 
(tijdelijk?) in het buitenland werken. Daar werden er officieel 659.000 van geteld, terwijl bekend is dat er 
miljoenen in het buitenland verblijven om te werken. 

Het lagere inwonertal is, behalve aan arbeidsmigratie, ook te wijten aan een laag geboortecijfer. In 
de laatste 18 jaar (1994-2011) zijn in totaal 4 miljoen Roemenen geboren, tegen 6,4 miljoen in de 18 jaar 
daarvóór. In 2011 zijn er 55.000 Roemenen méér gestorven dan geboren. 

 
 Er zijn nog maar 6,5% etnische Hongaren (was 6,6); in slechts 2 districten zijn de Hongaren in de 
meerderheid. Daarentegen is het aantal Roma gestegen van 2,5 naar 3,2%. Mogelijk dat het cijfer 
beïnvloed is doordat de autoriteiten er bij de Roma op hadden aangedrongen hun identiteit niet te 
verzwijgen. 

Uit de telling bleek verder dat Iaşi niet meer de 2e stad van het land is, maar Cluj-Napoca; deze 
steden hebben resp. 263.410 en 309.136 inwoners. In beide universiteitssteden ontmoeten we elk jaar 
een aantal studenten. 

De cijfers hebben onverwachte gevolgen. Het bbp (bruto binnenlands product) per hoofd van de 
bevolking is ineens gestegen van 4268 naar 4870 euro. De keerzijde is dat ook de schuld per hoofd 
gestegen is, en wel van 4750 naar 5130 euro. Nog altijd heel weinig in vergelijking met andere EU-
lidstaten. 
Op termijn zullen er ook consequenties zijn op EU-niveau. De ter beschikking staande fondsen voor 
ontwikkelingsprojecten zullen kleiner worden. Dat zal overigens pas gelden ná 2020. En ook het aantal 
vertegenwoordigers in EU-lichamen zal omlaag gaan. 
 

 Culturele banden tussen Roemenië en Nederland 
 

• Boeken. Voor geïnteresseerden in geschiedenis en cultuur van Roemenië wijzen wij op 2 recent 
verschenen boeken: 
1. Kameraad Baron, door Jaap Scholten. Dit boek won in 2011 de Libris Literatuurprijs; het 

gaat  over de vervolging van de Hongaarse adel in Transsylvanië door de communisten. 



           
 

2. Lief kind van mij; dit boek is (in het Nederlands!) geschreven door de in Nederland wonende 
Roemeense Mira Feticu (1973). In de vorm van een lange brief aan haar dochter beschrijft de 
hoofdpersoon haar jeugdjaren in een internaat in Roemenië, en de ongemakkelijke 
verstandhouding met haar ouders. 

  
• Muziek. De “palingsound” van het Volendamse duo Jan en Anny Schilder is buitengewoon 

populair in Roemenië. Vanwege het grote succes van een optreden eind vorig jaar zijn ze dit najaar 
weer uitgenodigd voor een tournee. Ze hebben overal volle zalen getrokken. 

 
• Roemenië in de pers. Het is bekend dat de pers in belangrijke mate ons beeld bepaalt over een 

onderwerp. Bij Roemenië denkt men i.h.alg. aan Ceauşescu, Dracula, zigeuners, armoede en 
corruptie. Dit beeld is eenzijdig, zoals iedereen weet die Roemenië beter kent. 
In het kader van zijn afstuderen bestudeerde Maarten Bosma de berichtgeving over Roemenië in 4 
grote Nederlandse dagbladen, tussen 2003 en 2010. Gebleken is dat het aantal artikelen toenam in 
de aanloop naar de toetreding tot de EU, maar daarna een terugval liet zien. Daarentegen nam het 
percentage berichten over misdaad en criminaliteit toe van 25 tot ca. 50%. 

 
• Weer een groepsreis in 2013 

Na de 3 zeer geslaagde edities in 2008, 2010 en 2011 zal onze stichting voor haar sponsors weer 
een groepsreis organiseren in 2013, en wel in de periode mei/juni. Reisdoel is Transsylvanië. De data 
zijn nog niet exact bekend, maar onze vaste reisbegeleider Levente Gál verheugt er zich op en is al 
aan het organiseren. Het belooft een mooie reis te worden, met veel “couleur locale”. Nader bericht 
volgt binnenkort. 

 
 
 
TOT SLOT 

 
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. 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 
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