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STICHTING 
DOMINIQUE ROEMENIË 

 

NIEUWSBRIEF 1 Februari 2005 
 

Malden, 11 februari 2005 
 

Un viitor mai bun, een betere toekomst. 
Hulp aan kansarmen in Roemenië. 
 
 
 
 
Beste vrienden van de stichting, 
 
Na een natte zomer in Nederland ben ik eind september 
weer naar Iasi vertrokken met goede berichten. Van de 
Stichting Bisschop Bekkers (SBB) kregen we voor 4 
projecten hulp voor jongeren met een handicap. 
Voor de arme gezinnen had ik geld gekregen van de 
vaste donateurs .We hebben ook voor hen weer veel 
kunnen betekenen. 
 
De reis is iedere keer weer een onderneming en de 
2300 km waren snel gehaald. Onder de wolkenhemel 
en met dreiging van regenbuien viel het heel hard mee 
en ik was in 3 dagen in Iasi. De tweede dag logeerde ik 
weer in Turda waar ik kon slapen in het bejaardenhuis 
(Stichting Har heeft dit met sponsorgeld en geld van de 
Wilde Ganzen kunnen laten bouwen). Mijn bezoekjes 
hebben voor de mensen daar een grote betekenis. Er 
komt bezoek en ze zijn trots op hun nieuwe tehuis. 
 
Ook nu weer was het aankomen met een overvolle auto 
in Iasi weer een echt thuiskomen. Laurentia stond me 
op te wachten en ik werd geholpen met het uitladen van 
de meegebrachte goederen. Alles moesten we naar de 
tweede etage brengen. Iedere keer weer een hele klus. 
Een grote teleurstelling: er was nog geen 
gasaansluiting. Gelukkig had ik een fritespan gekregen 
en deze hebben we meteen gebruikt. Laurentia had in 3 
maanden niet warm kunnen eten. De huiseigenaar had 
geen geld om de gasaansluiting te betalen, alhoewel hij 
het geld wel gekregen had voordat ik vertrok. Hij had 
voor zijn zoon medicijnen moeten kopen en zijn zoon 
moest een knieoperatie ondergaan. 
 
De eerste dagen is het even ordenen van de goederen, 
klaarmaken van pakketten, verschillende mensen bellen 
en dan op pad gaan. 
 
Ik ben eerst de dekens gaan wegbrengen naar 
gezinnen. Ze waren er heel blij mee. Ik had deze 
gekregen van “de Schakel” uit Malden. Ook de 
schoenen zijn op de juiste plaats terechtgekomen. 
 
Bij Casa Sperantei was Doina Asachi heel blij dat ze 
ramen en een nieuwe deur kregen van SBB en de  
 

 
jeugd was heel enthousiast over de mogelijkheden die 
we hadden om hen nog te helpen. 
 
Stelt U zich eens voor: er komt een vrachtwagen met 6 
kuub cement die op een bepaalde plaats moet worden 
gelost. In een korte tijd van 4 uur (anders werd het 
cement hard) moest er een vloer worden gelegd en 
iedereen hielp mee. 
Ik was blij dat de jongeren in Casa Sperantei iedere dag 
kwamen en dat er een vaste groep van bezoekers was 
gevormd, die via lessen in muziek en handvaardigheid 
een goede dagbesteding kon krijgen. 
Maar naast het plaatsen van de ramen liggen er nog 
heel veel vragen. 
Gelukkig konden we met de gehandicapte jongeren 
twee keer op excursie naar een klooster in Neamt en 
dat was een mooie ervaring ook voor hun begeleidende 
ouders. 
Sinds 2004 is er een Olympisch Comité gevormd, dat 
de gehandicaptensport promoot en waarvan Casa 
Sperantei de organisatie van Iasi in handen heeft. We 
hebben een pingpongtafel gekocht en sportkleding en 
de eerste plaatselijke spelen werden er meteen 
gehouden: hardlopen, voetballen en tafeltennissen. 
 
 
Zoals U weet hebben we rond Iasi enkele gezinnen die 
we helpen. Deze keer hebben we onze activiteiten nog 
meer moeten verleggen. 
In september en in oktober begonnen de scholen weer 
en moesten er schoolmaterialen worden aangeschaft. 
De gezinnen moeten nu, naast het schoolgeld, zorgen 
voor een heel pakket van schriften en schrijfmateriaal, 
trainingspakken en sportschoenen. En niet iedereen 
kan dit betalen. 
 
Ook zijn er meer problemen in de gezondheidszorg. 
Voor een bezoek aan een zieke in het ziekenhuis moet 
worden betaald, de medicijnen moeten meegenomen 
worden en we hebben tweemaal een noodzakelijke 
operatie betaald.  
 
Ook ikzelf moest gekeurd worden om een Roemeens 
Vreemdelingenidentiteitskaart te kunnen krijgen. 
Verschillende onderzoeken: bloed etc. m.n. voor 
hepatitis, TBC en er moesten röntgenfoto’s gemaakt 
worden om als tijdelijke inwoner te kunnen verblijven. 
Ik heb nu ook van binnenuit de zorg ervaren en weet nu 
wat de zorg daar kost. Ik kreeg alle uitslagen van de 
onderzoeken mee en zelfs een longfoto op diskette. 
Je hebt de mogelijkheid om zelf je dossier bij te houden 
en naar iedere dokter te gaan die je wilt, als je er maar 
voor betaalt. En dat is niet voor iedereen weggelegd. 
Wel kost het veel tijd om de juiste gegevens te 
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verzamelen want dan is er dit nodig en dan weer iets 
anders. 
Voor de gewone Roemeen is het nog veel moeilijker. 
 
 
Adriena is voor haar zoon Alin van 12 jaar al drie jaar 
bezig om een geboortebewijs te krijgen, hij heeft allerlei 
onderzoeken gehad om zijn leeftijd te schatten. Hij staat 
nergens ingeschreven en kan dus niet naar school, men 
krijgt geen kinderbijslag en hij kan geen baan krijgen. 
Een geboortewijs is noodzakelijk. Een advocaat hebben 
we ingeschakeld en het - tot nu toe zonder resultaat - 
geprobeerd bij het gemeentehuis, de kraamkliniek, het 
tribunaal, maar we gaan door. Zelfs met geld is dit niet 
te koop, maar de jongen bestaat wél. 
 
Voor andere gezinnen hebben we geholpen met 
voeding en kleding. Ook hebben we schoolgeld betaald 
en hebben we voedselpakketten voor de kerst kunnen 
geven  
Voor een school in Iasi hebben we een sportzaal 
kunnen inrichten met allerlei toestellen en dit was een 
groot succes. Ook hebben we schoolmateriaal kunnen 
kopen voor Asociatia Renasterea Sperantei en het leren 
met computer omgaan is voor jongere nu een 
noodzakelijke investering.  
 
Voor de jongste kinderen van Sf Andrei, waar kinderen 
wonen met veel verstandelijke en lichamelijke 
handicaps, hebben we een betegelde binnenplaats met 
zonnescherm kunnen aanleggen en beveiligde 
raamsluitingen en horren tegen de muggen kunnen 
plaatsen. 
 
Ook in Popesti hebben we mensen kunnen helpen, het 
huis waar we materialen voor hadden gekocht was nog 
niet klaar in september maar na lang aandringen 
hebben ze toch voor de winter het dak gerepareerd. 
Bij de familie Mangalagiu zijn de dochters het huis uit 
en wonen bij hun vrienden en dan komen er nieuwe 
problemen. Ze krijgen kinderen, zij hebben zelf weinig 
scholing gehad, zijn jong, vanaf 16 jaar zijn ze zwanger 
en hebben dan weer hulp nodig van de sociale dienst. 
De andere kinderen gaan nu naar school als ze goede 
kleding hebben en schoenen. Ze hebben veel op hun 
stuk land verbouwd maar met 14 kinderen is de voeding 
zo weer op. Toch ben ik wel tevreden hoe het gaat: 
moeder doet haar uiterste best om alles goed te 
regelen, ze hebben nu 2 pony’s en varkens en hopen 
ooit een koe te krijgen (300 euro). 
Ook hebben we in eerste instantie voor de school een 
elektrische pomp en reservoir gekocht om water te 
krijgen voor de toiletten en in het gebouw. Een Friese 
organisatie heeft de kosten op zich genomen. Zij zorgen 
er ook voor dat Mada, een studente uit Popesti, nu in 
Iasi kan wonen en studeren. Een mooi initiatief. Zij 
hebben ook de school van nieuwe thermopane ramen 
voorzien. 
Er is veel overleg geweest en gelukkig is alles goed 
gekomen. We hebben voor 100 kinderen een pakket 
gemaakt voor de kerst. 
 
In Sinesti hebben de mensen nu een kopieerapparaat 
bij de Gemeente omdat sinds 1 oktober alle officiële 
stukken gekopieerd moet worden en juist voor de arme 
mensen die het dorp niet uit kunnen is dit een goede 
investering (werkgroep Oost-Europa uit Friesland). 
Zij hebben ook meegeholpen om schoolmaterialen te 
kopen voor een kleuterschool en om met de kerst 
cadeaus te geven aan de jongste kinderen. 

In Osoi en Sinesti hebben we ook nog ander gezinnen 
kunnen helpen en hebben we rolstoelen kunnen 
brengen. 
 
We hebben rolstoelen gekregen van Stichting Har en 
deze ben ik gaan ophalen in Turda, het was echt een 
wagen volgeladen met ook allerlei schoenen en 
speelgoed, wat nog verdeeld kon worden in Iasi. Dank 
ook aan Tom en Elina. 
 
De verkiezingen zijn goed verlopen, wel in twee 
termijnen maar men is heel tevreden met de uitslag. 
Men hoopt op een betere toekomst met meer 
mogelijkheden voor de jeugd. 
 
De periode van september tot eind november was 
prachtig zonnig, maar wel koud. De winter begon pas 
na 21 november toen de eerste sneeuw viel. Dan wordt 
het grimmig en kun je niet goed overzien wat het de 
volgende dag kan worden. Ik ben dan ook enkele keren 
goed verrast door plotselinge plaatselijke sneeuwbuien 
met gladde wegen. Ondertussen ben ik wel wat 
gewend, maar het is toch uitkijken. 
 
 
Als ik zo terugkijk is er veel gebeurd, maar waar ik me 
het meeste zorg om maakte was om Stefan, die van 
huis was weggelopen. Hij was in de stad Iasi en wilde 
niet meer naar huis.naar zijn dorp Voinesti. 
Met veel geduld en met praten, maar ook met hem mee 
naar huis terugnemen is het me niet gelukt hem ervan 
te overtuigen dat het straatleven voor een jongen van 
14 geen goede basis is voor zijn toekomst. 
Door hem eten en kleding te geven, door hem te helpen 
als het nodig was is het me uiteindelijk gelukt hem te 
laten opnemen in een tehuis voor straatkinderen. 
Daar gaan ze kijken welke oplossing het beste is voor 
hem. Maar als Stefan niet wil kan men niets, als hij 
geen strafbare feiten pleegt kan hij niet worden verplicht 
om opgenomen te worden. Zelfs de politie kan niets 
doen. Hij heeft een vrije wil. Zijn moeder kan hem niet 
dwingen naar school te gaan. 
 
Met Esmeralda die nu in Zwitserland wordt behandeld 
gaat het goed, zij spreekt Frans en zit op school. Ik ben 
benieuwd wanneer ze weer terug komt. De prognose 
was goed. 
 
 
Langs deze weg bedanken we Stichting Bisschop 
Bekkers voor de ondersteuning van veel projecten in 
Iasi, Ria en Ben Theissen van Stichting Har en de vele 
anderen die ons met ons samenwerken en ons 
ondersteunen. 
Ook bedanken we Stichting ZGG uit Eindhoven, die 
voor Sf Andrei in 2005 een droogtrommel en de 
resterende raamhorren en raamsluitingen en nog 
andere materialen wil financieren. 
 
 
Op 22 maart vertrek ik weer naar Iasi voor enkele 
maanden. In de volgende nieuwsbrief houd ik u weer op 
de hoogte. 
 
Antoinette Smits 


