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STICHTING 

DOMINIQUE ROEMENIË 

 

NIEUWSBRIEF 2013 

 

 
Un viitor mai bun, een betere toekomst. 

Hulp aan kansarmen in Roemenië. 

 

 

Beste vrienden van de stichting,  

 

In de zomerse warmte van meer dan 27 graden zijn 

de schoolvakanties al vanaf 15 juni begonnen. 

Veel kinderen zijn op straat en houden hun hand 

op om iets lekkers te krijgen. 

Als de ouders het zich kunnen veroorloven zijn er 

ook gezinnen op vakantie. Ook 7 kinderen van  

Sf Andrei mochten genieten van een gratis weekje 

in Hotel Palace in Constanta aan zee, aangeboden 

door het hotel. Maar dat is een uitzondering, vele 

kinderen kunnen met de kerk naar een Tabere, een 

sober vakantieverblijf, vaak nog vanuit de tijd van 

Ceausescu. 

Hoe zijn de mensen de winter doorgekomen? Som-

migen hadden geen hout meer, anderen konden de 

rekeningen niet betalen, maar deze zomer heeft veel 

goed gemaakt. Het graan, de zonnebloemen en de 

fruitbomen hebben een grote oogst en dan kon men 

weer gaan inmaken voor de winterperiode, iets wat 

velen ook hebben gedaan. 

De mensen op het platteland heb ik niet horen 

klagen, ook daar heeft men weinig contant geld 

omdat er geen werk te vinden is. Langzamerhand 

wordt het handwerk overgenomen door machines, 

een goede vooruitgang, maar niet voor de arbeiders 

want die missen zo hun inkomen. 

Er zijn lichtpuntjes, maar ook zoveel duisternis 

voor de zieken, die de medicijnen niet kunnen 

betalen, de nodige voedingstoffen niet binnen krij-

gen, voor de werkzoekenden. Hun zwaarmoedig 

karakter, dat ze door de jaren hebben opgelopen, 

geeft het leven een droevige wending. 

 

Daarom ben ik zo blij dat de parochianen van de 

Cenakelkerk van de H. Landstichting gul hebben 

bijgedragen. We hadden in mei een klein marktje 

met Roemeense artikelen en een collecte.  
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Ongeveer 2000 euro hebben we bij elkaar gehaald 

en de vanuit de Drieënheidparochie kreeg ik ook 

800 euro gestort. Daar wil ik u nogmaals voor 

bedanken. 

We hebben voor heel wat kinderen hun achterstallig 

schoolgeld betaald, anders kregen ze geen over-

gangsbewijs naar de volgende groep. 

Medicijnen hebben we bekostigd en in een enkele 

situatie de vaste lasten betaald. In het dorp Popesti 

en in de gezinnen hebben we voor Pasen voedsel-

pakketten gemaakt (olie, suiker, meel, rijst en de 

nodige zaden om weer te planten) en ook voor de 

kinderen van de afdeling oncologie in kinderzieken-

huis Sf Maria (fruit en tekenmateriaal). 

Voor de families in Iasi een voedselpakket. 

 

Ook hebben we de tehuizen kunnen ondersteunen, 

want ook in de gemeenten en provincie zou geen 

geld meer beschikbaar zijn voor mensen met een 

beperking. We hebben b.v. aardappels, uien en 

fruit kunnen kopen. Er is meebetaald aan een 

groenten snijmachine, en als er iets dringends 

kapot ging, waar de kinderbescherming op dat 

moment geen geld voor had, hebben we geholpen.  

Ook voor de gehandicapten, die thuis wonen, 

heeft men de financiële bijdragen verlaagd. 

 

Casa Speranta heeft mijn hulp gevraagd: ook daar 

kon men de dagopvang voor jongeren niet meer 

bekostigen omdat het geld voor de vaste lasten en 

levensmiddelen ontbrak. 

Doina Asachi, de initiatiefneemster, blijft toch 

steeds positief de sportactiviteiten voor gehandi-

capten organiseren met behulp van sponsors. 

Vanuit een familie in Voinesti was het een gaan 

en komen van kinderen bij mij aan huis om hulp 

omdat de moeder en zussen niet gaan werken. 

Ik heb besloten dit te gaan minderen, in de zomer 

is er werk te vinden. 

Ik weet het wel: deze situatie komt er nu ook in 

Nederland, maar hopelijk hebben wij wat reserve 

achter de hand. Deze mensen echter hebben nog 
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steeds niets kunnen opbouwen na de Revolutie 

van 1998. Roma mensen hebben het moeilijk, ook 

hier, maar hun inzet is erg matig. Velen verlangen 

terug naar de tijd van zekerheid van toen, terwijl 

ze andere zaken vergeten zijn uit die tijd: geen 

vrijheid van meningsuiting, niemand kunnen ver-

trouwen. Wel moesten ze werken, kregen een 

salaris en konden op vakantie. 

 

Direct na mijn aankomst in Iasi begin mei kon het 

project Colour4Kids beginnen. Twee weken hebben 

4 vrijwilligers kinderen vermaakt met hun clown-

achtige activiteiten in verschillende instituten in 

Iasi. Het was een feest voor de gehandicapte  

kinderen en we zijn dankbaar dat ze hun inzet voor 

deze kinderen konden waarmaken. Jammer dat er 

een meisje in het ziekenhuis belandde vanwege 

nierproblemen, het beïnvloedde het programma een 

beetje maar hun inzet was geweldig. Ze boden ook 

aan een groot tuinhuis te sponsoren, iets dat door het 

personeel van het instituut moest worden uitge-

voerd. De kostencalculatie viel wel hoger uit, zodat 

we moesten bijbetalen, anders was er een gedeelte 

van het dak niet bedekt met platen. Ook de behande-

ling van het hout met lak kwam veel duurder uit. 

 

In mei kwam het grote transport uit België van 

Broeder Bert. We hadden gelukkig hulp gekregen 

bij het uitladen van Colour4kids, maar het was 

toch een hele onderneming .Waarbij men versteld 

stond hoeveel goederen er hier met vreugde wor-

den ontvangen Een grote truck met rolstoelen, 

medisch materiaal, toiletstoelen, verbandmateria-

len, brancards, kasten, schoolmeubels, kleding. 

We hebben de vrachtwagen kunnen uitladen bij 

een katholieke kerk in Tomesti. De volgende keer 

kan dat echter niet meer, dan is er een tandartsen-

post in gevestigd (naast de kerk geld nodig voor 

de activiteiten van de kerk). 

Daarna begon de verdeling: eerst naar de zieken-

huizen, die kwamen met hun eigen busje. 

Vervolgens met een kleinere vrachtwagen 3x 

rijden naar onze opslagruimte bij de dagopvang 

van ARS (syndroom Down). Daar kan een grote 

truck niet komen en het is ook verboden in de stad 

te lossen. 

Toen nog 2 dagen verder sorteren, verschillende 

organisaties kwamen uitzoeken wat ze konden 

gebruiken. De schoolbankjes zijn naar Costinesti, 

een afgelegen dorp, gegaan waar juist een nieuw 

project is gestart door Suzanne Vonk uit Rotter-

dam. Ze hebben daar ook een buurthuis kunnen 

realiseren, het gebouw was er al van de gemeente. 

Meubeltjes waren voor de school in Costuleni. 

Verder gingen materialen naar SFR (een zieken-

huis) en naar een ziekenhuis voor longziekten, en 

ook huisartsen kwamen en kregen hulpmiddelen. 

Het merendeel van de goederen kwam uit  

Broechem in België, verzameld door Broeder Bert 

de Meijere en zijn medewerkers o.a. Frans Tops 

en Gustaaf van den Broeck. 

Zij verzamelen kleding, schoolmaterialen en 

speelgoed voor ons in Iasi en voor de regio. 

Het uitdelen van de goederen, samen met de bege-

leidsters van ARS, is goed verlopen. Vele ouders 

waren blij dat ze weer andere kleding kregen, zelf 

kleding kopen kan niet meer voor hen. Dat merkte 

ik bij veel gezinnen en vooral op het platteland in 

Popesti. Daar is een ziekenhuis bed naaar toege-

gaan voor een gehandicapte man in het dorp 

Vama  

Gelukkig konden we hiervoor ook een vrachtwa-

gen huren met al die kleding en schoolmaterialen 

voor de gezinnen en dorpsscholen. 

 

Maar van het een komt het ander de school vroeg 

om renoveren van het sportlokaal, de wanden 

moesten verstevigd worden en opnieuw voorzien 

worden van stootwanden. Het lokaal is klein en 

men loopt vaak tegen de wanden op, waardoor 

lichamelijke beschadigingen optreden. In de va-

kantiemaanden zijn ze daar aan begonnen,  

hopelijk is het 15 september klaar. 

 

Van een organisatie uit het Rijk van Nijmegen 

kregen we hulp voor de vaste onkosten voor ARS. 

Maar ook konden we de aanleg van riolering  

betalen, die nu verplicht wordt en zo´n 750 euro 

kost. De ouders kunnen dit niet opbrengen. 

Onze dank hiervoor! 

 

Van stichting “Vraag en aanbod” uit Wijchen  

kregen we een bedrag waardoor we een gedeelte 

van de vrachtkosten konden betalen. We hebben 

steeds vanuit Malden zo`n 10 kubieke meter. 

Gelukkig hebben we 2 keer een vrachtwagen ge-

sponsord gekregen naar belgie  van een bedrijf uit 

Beers Brabant-Meat en van familie Van Sprakel, 

maar in Roemenië moeten we alle vervoerskosten 

naar dorpen, instituten en gezinnen zelf bekosti-

gen. 

Het is een dankbaar werk: de mensen ter plekke 

helpen mee met sorteren en verdelen. Zij kennen 

de noden het best en ook de gemeente en de kerk 

geeft adressen aan ons door. 

Het is ook voor mij mooi om blijde gezichten te 

zien als de kleding goed op zijn plaats komt.  

Er is wel eens onderlinge strijd, maar dat hoort 

erbij en gelukkig kan ik dit begrijpen. Iedereen 

wil het beste voor zijn gezin. Zelfs om witte laar-

zen van maat 45 en 46 en een partij emmers uit 

België werd gevochten, iedereen kan alles ge- 
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bruiken lijkt het wel (al hebben ze geen maat 

45…). 

We weten wel, dat alles ook hier te koop is en er 

schieten vele tweedehands winkels als padden-

stoelen uit de grond. Toch zijn de kleding en 

schoenen vanuit het buitenland van betere kwali-

teit en gaan dus langer mee. 

 

Onverwachts kregen we van Geke Weerman uit 

Nuenen ongeveer 80 quilts mee, die door dames 

daar met de hand en naaimachine zijn vervaar-

digd. We hebben die verdeeld en ze in Roemenië 

bij verschillende tehuizen een mooie plaats kun-

nen geven: kindertehuis Sf Andrei, Galata  en bij 

ARS. Een dankbare bedbedekking die kleur en 

sfeer brengt in de tehuizen. 

 

Van ZZG Eindhoven kregen we een grote financi-

ele steun, waarvan we verschillende projecten 

konden realiseren. 

Bij Sf Andrei: studiekosten voor een medewerker, 

korte educatieve en uitstapjes in de omgeving, 

aanschaf van brillen voor enkele kinderen. 

In Galata (in drie verschillende afdelingen voor 

jong volwassenen): aanschaf keukenmaterialen in 

groepen, muziekinstrumenten en handenarbeid-

materialen. 

Voor Ion Holban-internaat: aanschaf van creatief 

materiaal en een aanleg van een voetbalveld.  

Alles is in volle gang, maar de vakantiemaanden 

belemmerden de voortgang: weinig personeel, 

geen autokosten om materialen te kopen en ande-

re zaken o.a. de hete zomer. 

Bovendien was ik als coördinator uitgeschakeld 

door gezondheidsproblemen en hopelijk kan ik in 

september weer aan de slag. Ik ben goed geholpen 

door de medici, zij waren erg behulpzaam maar 

het lichaam moet het zelf doen.  

 

Stichting All for them van Aad Koornneef heeft 

de familie Balan weer geholpen en een bijdrage 

gegeven voor de vaste lasten. Iliana de moeder 

moest voor de zoveelste keer wisselen van baan 

zij werkt als conciërge maar dan is er werk en dan 

is ze zonder werk zoals in de afgelopen winter-

maanden. En soms is er dan ook geen uitkering. 

Ook de familie Manole werd ondersteund. Zij 

hebben het moeilijk. Haar man is nu ziek maar 

heeft nooit gewerkt (Roma) en Elena moet maar 

zorgen dat haar gezin te eten heeft met kinderen 

en kleinkinderen. Voor zover Elena  nu heeft aan-

gegeven gaan 5 zonen werken in het buitenland 

om de schulden te kunnen betalen en de gezinnen 

te onderhouden; een positief bericht maar het is 

hopen op werk. De andere 4 kinderen gaan nog 

naar school en naast levensmiddelen per maand 

hebben we nu ook de schoolmaterialen gekocht 

zodat zij ook weer naar school kunnen. 

Veel gezinnen moesten voor 25 en meer euro 

schoolboeken kopen per kind en dat is naast de 

andere materialen. Met een inkomen van 110 euro 

per maand kom je er dan niet. 

En het kindertal is groter dan in Nederland, 4 en 

meer kinderen is heel gewoon. Gelukkig kunnen 

we helpen met schoolmaterialen en is de ontvan-

gen kleding welkom, zeker de schoenen en win-

terkleding. 

 

Positief nieuws van Maria, die op reis is geweest 

en nu een vakantiebaantje heeft van 15 juni tot  

1 oktober en die haar eigen kosten wil gaan betalen. 

Ze studeert economie en heeft goede cijfers. 

Simone, die samen met haar studeerde, gaat wis-

selen van faculteit en wil naar een opleiding waar 

ze niet voor hoeft te betalen. Haar vader heeft 

kanker gekregen en we hebben o.a. extra medicij-

nen kunnen kopen. 

 

De Familie Pop is nog niet terug uit Vatra Dornei, 

waar ze in de vakantie verbleven om geld te ver-

dienen met fruitplukken en bessen zoeken in de 

bossen. Helaas is Tudor met wél goede punten 

van school gestuurd vanwege zijn verzuimgedrag. 

Hij heeft nu 8 klassen gehad en zou de 9e nu moe-

ten gaan halen. De keuze om een andere school te 

vinden, als je niet in Iasi bent, wordt dan moeilijk. 

We wachten af wat er gaat gebeuren. 

 

Ancuta, de medische studente, heeft het eerste 

jaar gehaald en gaat verder; we hopen op sponso-

ring.  

 

Vlad die een dansopleiding volgt heeft verschil-

lende prijzen gewonnen en is een echte danser.  

 

Eugeni uit Popesti (haar huis was afgebrand) is 

teruggekomen uit Italië waar ze de afgelopen pe-

riode heeft gewerkt en begint weer aan het verder 

opknappen van haar huisje en het zoeken naar een 

baan. 

 

Ook bij familie Caluguru was er een probleem: 

eerst het paard moeten verkopen wegens geld-

gebrek. Vader gaat werken in Roemenië in Arad 

en door de weersomstandigheden en zijn gezond-

heid moest hij terug naar huis en kwam weer zon-

der werk. Om hem weer vooruit te helpen hebben 

we een paard gekocht zodat hij weer legaal hout 

uit de bossen kan halen en verkopen en zo weer 

positief kan beginnen. 

In een bejaardenhuis hebben we weer medische 

goederen kunnen brengen en veel rollen stof, 
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waar men allerlei kleding van gaat maken. Zo 

helpen de ouderen de kinderen in de tehuizen  

De school in Vinatori heeft dit jaar voor de eind-

klas van groep 4, die normaal twee dagen met 

excursie gingen, voor ieder kind een boek gekocht 

(de kosten waren te hoog). Men doet twee maal 

examen: in groep 4 en groep 8 met alle ceremo-

nies die er bij horen en dat kost ook geld. 

 

In het kinderziekenhuis zijn we een nieuw project 

begonnen. We kwamen al met kleine attenties 

tijdens de feestdagen. Nu hebben we een vrijwil-

liger die clown speelt en die met de kinderen crea-

tief bezig is. We hebben daar dan ook materialen 

gegeven om de kinderen te laten ontspannen tus-

sen de behandelingen door. 

Het is steeds weer een opgave voor kinderen en 

ouders, maar gelukkig is er altijd iemand van de 

familie bij het kind dag en nacht. 

Vanuit het kinderziekenhuis is meer hulp ge-

vraagd aan ons, dat gaan we nu overwegen. 

Ik heb nu een aanvraag gekregen.  

 

We danken de sponsors die ons financieel steunen 

en voor de goederen die we weer hebben ontvan-

gen in mei en voor de vracht van september. 

Elly Starrenburg uit Beilen gaf ons weer medicij-

nen en verbandmaterialen mee, schoolmaterialen 

kregen we van Marry uit Alkmaar, kleding van 

Tineke uit Nuenen, Mevr. Van der Meer, Zuster 

Marije van de zusters van Alverna en de sponso-

ring van “Vraag en aanbod”. De vriendinnen van 

de H. Landstichting, Gertrud uit Groesbeek, Jan 

uit Malden, Loes uit Beers, Mery uit Nijmegen, 

Herman uit Raalte, familie Ten Broecke en Frans 

Tops en Broeder Bert de Meijere uit België heb-

ben ons geweldig geholpen. 

Van Puiu Moldovan kregen we weer monitoren 

voor computers, die ik in mijn auto heb meege-

nomen. 

 

In juli slaagden 15 medewerkers voor de 2-jarige 

opleiding pedagogisch begeleider (13 van  

Sf Andrei en 2 van Galata), die gefinancierd wer-

den door ZZG en SBB. 

Zij hadden de opleiding niet kunnen volgen als ze 

geen steun hadden van deze sponsors en ze ver-

plichten zich minstens 3 jaar te blijven werken in 

hun instituut. Bedankt! 

 

Op 20 juli ontving ik bij de orthodoxe kerk van 

Preot Vasile Matcovici een medaille  

“Cetatean de onoare al Comunei Popesti 2013” 

(ereburger van Popesti 2013)  

en een diploma (vertaald): 

“Het gemeentebestuur van Popesti, provincie Iasi, 

verleent dit diploma aan Mevrouw Antoinette 

Smits voor haar bijdragen aan de lokale gemeen-

schap. Juli 2013, Burgemeester Vasile Lupu." 

 

Natuurlijk is deze positieve waardering ook voor 

u bedoeld, de sponsors die mij het mogelijk ma-

ken om de mensen in de dorpen een beetje geluk-

kiger te maken met financiële steun en goederen, 

en voor mijn medebestuursleden Loes en Pierre, 

die in Beers en Malden mijn steun en toeverlaat 

zijn. 

 

In augustus kwamen Ton en Tini Hooymans uit 

Volkel. Met hun eigen auto brengen zij kleding 

(ze doen dat al vele jaren) en nu komen ze ook bij 

ons kleding brengen. 

 

Op 11 september a.s. komt de Belgische vracht-

wagen aan in Iasi en we danken de firma SC Con-

tis dat we de hallen mogen gebruiken om de 

vrachtwagen uit te laden en om de goederen van 

SDR en ARS een tijdje op te slaan. Door een ver-

bouwing bij ARS kunnen we daar deze keer de 

goederen niet opslaan. 

Met hulp van Hisko Wiersema, een Nederlander 

in Iasi, hebben we het containerbedrijf bereid 

gevonden ons te helpen  

En het zal een genot zijn om de vrachtwagen in de 

hal te rijden en binnen alles uit te kunnen laden, 

zonder afhankelijk te zijn van de weersomstan-

digheden. Vasile Nica, bedankt! 

Tevens hebben we deze keer veel hulp gevraagd 

van de instituten en hopelijk komen ze ook de 

Belgen en mij helpen. 

 

Natuurlijk ben ik zoals altijd heel erg benieuwd 

wat er mee komt. Van SDR kleding en van Stich-

ting Har uit Wijchen 2 sportrolstoelen en volgens 

de laatste berichten zeker schoolbankjes, rolstoe-

len, medisch materiaal, verbandgazen, incontinen-

tiemateriaal en kleding. 

 

Wij danken iedereen die ons heeft gesteund. 

Steeds zijn wij verrast dat we toch nog door kun-

nen gaan en ik hoop dat u ons wilt blijven steu-

nen. 

De winter komt er aan en we hebben al mutsen, 

dassen en sokken gekregen, dus we kunnen blij-

ven uitdelen. 

 

Namens Loes Derks en Pierre van der Meer, 

Antoinette Smits. 

 

Het IBAN (bankrekeningnummer) van SDR luidt: 

NL97 RABO 0131 6447 69. 


