STICHTING
DOMINIQUE ROEMENIË

Oekraïne komen in de periode van 2 juli tot 23
juli licht-radioactieve stoffen vrij. Maar die
komen wel neer, ook in Roemenië. Men geeft
van regeringszijde aan alert te zijn op bijzondere
symptomen en men raadt aan goed gekleed te
gaan en de huid niet bloot te stellen aan dit
gevaar. Dus dichte schoenen aan, geen
ventilatoren of airconditioning gebruiken en geen
kraanwater drinken maar flessen water kopen.
Maar met de hitte van deze periode is dit
eigenlijk onmogelijk op te volgen.
We hopen dat er weinig stof deze kant op komt.
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Un viitor mai bun, een betere toekomst.
Hulp aan kansarmen in Roemenië.

Het transport, dat is aangekomen, bevat de dozen
met kleding die we gekregen hebben van de
zusters uit Alverna en van Gertrud van de
H. Landstichting. Ook dozen vanuit Raalte van
Mieke en Herman. Van Tandy en haar dames
kregen we veel handgebreide truien, shawls en
mutsen. Op de valreep hebben we weer nieuwe
mooie quilts gekregen uit Nuenen van Theo en
Geke Weerman om juist de jongeren in
Sf Andrei en anderen weer gelukkig te maken.
De afgelopen periode zijn ze naar Broechem in
België gebracht.

Beste vrienden van de stichting,
We zijn in 2014 weer heel actief geweest in Iasi
en in Popesti en omgeving.
In januari 2015, er lag veel sneeuw, ben ik weer
richting Malden gereden; mijn zieke broer zou
spoedig gaan sterven. Het is een groot gemis een
broer te moeten zien lijden. Hij heeft zijn taak
volbracht. Tot half mei ben ik in Nederland
gebleven.
Voor de Belgische vrachtwagen, die eind mei
zou komen, en de Belgische gasten Frans Tops
en Jan Schaepen kon ik de voorbereidingen goed
regelen met Vasile Nica, die weer zo vriendelijk
was een loods ter beschikking te stellen, nu voor
10 dagen.
Roemenië heeft nu een hele hete zomer: de
temperaturen lopen op tot ver boven de 35 en er
is een hittegolf op komst; dan zou het boven de
40 graden worden. Helaas is er te weinig regen
gevallen en daardoor kunnen de gewassen niet
groeien en veel vrucht geven.

In april heb ik in Nuenen de tentoonstelling
bezocht waarop de hardwerkende enthousiaste
vrijwilligers mooie quilts hadden uitgestald.
Hiervan heb ik er een flink aantal mogen
ontvangen.
We hebben in 2015 weer een mooie bijdrage
gekregen van Kringloopwinkel Wijchen voor het
bejaardenhuis van Erica Hijkoop, waarvan ze 3
hoog/laagbedden en nachtkastjes met matrassen
kunnen kopen. Inmiddels zijn die ook
aangekomen met dhr. en mevr. Bonestroo uit
Nunspeet.
Het bejaardenhuis is er heel blij mee en ze
worden al gebruikt.

Ook de Roemenen hebben het moeilijk en zeker
nu er spanningen zijn met de Russen. De
president van de Oekraïne Porosenko is op
bezoek geweest en de NAVO is hier paraat om
de grenzen te versterken. “Alianta Nord” omdat
de Zwarte Zee wordt bedreigd, ook het gedeelte
van Roemenië.
Ze hebben nu al 6000 militairen gestationeerd bij
de Zwarte Zee.

Verder hebben we van de werkgroep OMA,
zusters die een fancy fair hebben gehouden voor
de armen, weer een mooi bedrag gekregen, dat
we kunnen gebruiken voor de kinderen.
Ook de vaste sponsoren hebben ons weer
geholpen om enkele families maandelijks te
helpen met voeding en voor hen de vaste lasten
te betalen.

En nu is ook de lucht erg vervuild want uit de
kernreactor van Tsjernobyl bij Kiev in de

Wat hebben we in 2014 weer veel kunnen
realiseren van de giften van ZZG (Zorg Zonder
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Grenzen), de grote sponsor voor jongeren met
een verstandelijke beperking.
Voor het kindertehuis Sf Andrei konden
medewerkers een pedagogische opleiding
volgen, ook in 2015, en hebben kinderen met
autisme weer leermogelijkheden ontvangen.
Eveneens heeft Inge Smelik van Fundatia Ancora
een cursus gegeven voor deskundigen die werken
met kinderen met autisme. Het doel was om
leermaterialen te maken, zodat kinderen en
jongeren plezier hebben in hun werkzaamheden
en kunnen leren. Dit alles met eenvoudige
middelen.
Bij Ion Holban hebben we de voor de
fysiotherapieruimte oefenmateriaal kunnen
aanschaffen en is er begonnen met het inrichten
van een kas. Als voorbereiding voor 2015 zijn
zaden gekocht en de planten staan nu in de kas
en zijn ook buiten geplant.
Bij Emilia bij Galata hebben ze kleding kunnen
maken voor bepaalde feestelijke momenten:
kerstkleding, danskleding, etc. en is het project
afgerond waar men op de groepen koekjes en
lekkernijen konden maken. De kinderen konden
zo leren en meehelpen.

maken; zie voor een uitgebreid verslag
www.stichtingzzg.nl
Het was voor de groepsleiding en de koks een
leerzame week en we hopen dat de
kinderbescherming dit proces verder gaat
uitbreiden. Rik Spooren heeft ook de andere
projecten weer bezocht en hulp aangeboden voor
verdere ontwikkelingen in de zorg.
Casa Speranta, een dagopvang voor volwassenen
met een beperking waarvoor Doina Asachi zich
belangeloos inzet, heeft steun gehad bij hun
speciale week voor ouders in augustus en we
hebben regelmatig kleding en materialen
geschonken.
Aan de jongeren met het Syndroom van Down
hebben we op geregelde tijden hulp geboden en
hen gestimuleerd hun activiteiten uit te breiden.
Voor hen zijn de terugkerende feesten steeds
hoogtepunten en er worden dan ook vele
voorbereidingen gemaakt op het gebied van
handvaardigheid. Met hulp van de begeleiding
maken ze kaarten en versierselen zoals
armbandjes etc.
Hulp aan een school in Vanatori. Op het einde
van de 4e klas lagere school moeten de kinderen
een overgangsexamen doen en dan wordt die
schoolperiode afgesloten met een excursie. De
financiële ruimte hiervoor is er niet meer nu de
ouders geen geld hebben. Alle kinderen kregen
nu een leesboek. De kinderen waren wel blij met
een boek. Ook hebben we schoolmaterialen en
knuffels kunnen geven voor de
decemberactiviteiten.

Bij het dagactiviteitencentrum hebben we naast
allerlei materialen en naaimachines van Elly uit
Beilen ook een tempexsnijder kunnen kopen,
waarvoor Maddy uit Alkmaar had geschonken.
Daarmee kunnen jongeren figuren zagen die ze
dan weer kunnen verkopen.
In mijn auto ging deze keer mee: een
naaimachine van Elly en een computer met
beeldschermen van Puiu Moldovan. Die
hebben we in Harpasesti afgegeven omdat
Filomea veel interesse had in naaien (de eerste
bed-overtrekken zijn al gemaakt) en voor de
jongens de computer. Verder zoals altijd
Nederlandse lekkernijen, kaas, stroopwafels en
paaseitjes en wat ik de komende maanden
nodig denk te hebben zoals laptop etc.

In andere dorpen rond Popesti hebben we
geholpen met schoolmaterialen en voor de kleine
kinderen mutsen en shawls voor de afgelopen
winter.
Ook nu hebben we weer veel gebreide mutsen en
shawls gekregen van Tandy en die gaan we eind
september uitdelen.

Wij zijn stichting ZZG dankbaar voor de
projecten die zij financieren.
In november 2014 zijn Rik Spooren, bestuurslid
van ZZG en de koks Simon van Hoppe en Harry
Spanjers bereid gevonden om een mobiele
keuken te schenken waar als dat mogelijk zou
kunnen zijn jongeren zelf op diverse plaatsen
zouden kunnen koken en cakes zouden kunnen

Stand van zaken bij de projecten
Het merendeel van de tussentijds gevraagde
gelden voor Sf Andrei werd gebruikt voor
melk voor pasgeborenen en voor medicijnen,
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schoolmaterialen, reparatie brillen en reparatie
huishoudelijke artikelen en zelfs een bijdrage
voor hun vakantie aan zee.

Al is men voor de medische zorg volgens de
werkgever wel verzekerd, toch moet alles
betaald worden. Men zegt vóór de komst bij de
arts en bij het ziekenhuis dat men verzekerd is,
maar dan moeten de behandeling, de
medicijnen en het verblijf contant worden
afgerekend.
Dit heb ik concreetr meegemaakt toen Filomea
Calugaru moest bevallen van haar zoontje
Matei Eduard. Filemea kreeg de weeën en
belde de ambulance op een maandagmiddag.
Die kon niet komen bij hun huis in Harpasesti,
zij moest lopen naar een plaats waar de
ambulance haar na 2 uur kwam ophalen. Ze
was moe en voor controle was ze steeds in een
ander kraamkliniek geweest. Maar omdat deze
kraamkliniek dienst had moest ze naar
onbekende doctoren in een voor haar
onbekende omgeving.
De onderzoeken moeten de moeders zelf
betalen, dat was ook gebeurd maar niet in deze
kliniek.
Bij onderzoek zeiden ze, dat ze 36 weken was,
terwijl ze in werkelijkheid met gegevens uit
röntgenbeelden 38 weken was en uitgeteld.
Hierom al belde ze me en ik ben heel vaak op
bezoek geweest om haar te steunen. Maar de
weeën kwamen en gingen weer. Met een
geldbedrag zou ze worden ingeleid.
Dat is gebeurd en maar wachten….
Een volle week later belde Filomea in paniek
op: men had een moeder 10 uur na het breken
van de vliezen laten liggen, een kindje was al
doodgeboren en zij vreesde nu voor haar
zoontje Matei. Ze lag al vanaf 1.00 uur
’s nachts op de verloskamer, maar niemand
kwam haar ondersteunen. Het huilen was zo
erg dat ik hulp ging halen. Ze mocht weer gaan
lopen en bewegen omdat de weeën weer weg
waren. Ik ben met haar naar de dokter gegaan
en heb een afspraak gemaakt. Tegelijkertijd
heb ik Doktor Ciobanu van Sf Andrei hulp
gevraagd. Zij kon niets doen, maar mijn steeds
“Ja dokter, o dokter” zette alles in beweging.
Ik ging om 13.00 uur even weg, Filomea werd
geholpen en om 14.30 uur was Matei op een
natuurlijke wijze geboren. De spanningen
waren weg en ze moest tot vrijdag in de
kraamkliniek blijven. Matei was gezond en
wordt 8 juli een maand oud.
In de dorpen zijn er alleen artsen in de ochtend
en bij alle hulpvragen komt de ambulance de

Voor Galata en bij Ion Holban heb ik hulp
aangeboden om te zoeken naar mogelijkheden
om jongeren meer te stimuleren in hun
activiteiten. De plantenkas is een mooi
buitenproject, ook hebben ze nu schoolmeubels
gekregen die ze gaan opknappen.
De kinderbescherming heeft 4 vrijstaande
huizen gebouwd voor 4 tot 6 jongeren boven
de 20 jaar om zelfstandig te wonen, een goed
begin. Er wordt daar gekookt en het
huishouden gedaan
Er moeten nog 2 projecten van 2014 worden
uitgevoerd een bij Galata en een bij Ion
Holban m.b.t. de serre en de groentekas.

Stand van zaken bij de families
Helaas is voor de families het moeilijk kunnen
rondkomen met hun schamele inkomen een
steeds terugkerende situatie.
Dit geldt voor de families Manole en Panta,
oma Ursu en de families Mangalagiu en
Calugaru, hoewel zij sober leven.
Voor de familie Balan is zonder onze hulp het
wonen in een flat uitgesloten: we hebben hen
uit een krot kunnen halen en zonder onze steun
staan ze weer op straat. Moeder Iliana heeft
een baan en krijgt 400 lei per maand. De vaste
lasten zijn al 350 lei in de zomer en in de
winter nog eens 150 lei extra, dat is echt
onmogelijk zonder onze steun.
Wij proberen hen met extra levensmiddelen te
helpen en de extra spanningen weg te nemen
door de kosten voor medicijnen,
doktersonderzoek en de nodige medische
ingrepen te betalen.
Ook zijn we aanwezig geweest bij
begrafenissen en dat heeft zo’n impact. De
rituelen en de maaltijden zijn zo groots opgezet
vanuit een traditie die niet te doorbreken is.
We respecteren deze mooie gewoontes rond
afscheid van een dierbare, maar er moeten heel
wat kosten worden gemaakt. Men heeft hier
geen verzekering voor, maar is afhankelijk van
de mensen om zich heen. Meestal op
onverwachte momenten is hulp direct nodig.
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patiënten halen, maar terug moet je voor eigen
vervoer zorgen.

verder willen studeren, bijlessen moeten
hebben. Het eerste jaar voor wiskunde,
Roemeens en Engels, soms ook al op de lagere
school...

Ik krijg vaak onverwachte telefoontjes. Als
hun kind in het ziekenhuis ligt of ik even langs
wil komen omdat men ook meteen bij
inschrijving moet betalen voordat men
geholpen wordt. Of dat ze vanuit de dorpen
geen kennissen hebben in de stad. En moeders:
oma of broer of zus moet bij het zieke kind
blijven en er een klein bedrag voor betalen.
Ook voor ouderen is er geen goede opvang bij
ziekte. Nu het zo druk is vanwege de warmte,
waarbij men met 2 personen in één bed ligt,
worden zieken naar huis gestuurd.

Ik dank iedereen weer, die heeft meegedacht
om ons werk bij de armen te evalueren en te
activeren.
Ook zijn we dank verschuldigd aan de sponsors,
die ons helpen onze doelen te bereiken.
Met uw hulp kunnen we, ook al is dat op
kleine schaal, mensen weer een positieve
levensinstelling geven!
Vanaf oktober 2015 hebben we in Iasi mensen,
die namens onze stichting zorg dragen voor de
noden van onze hulpvragers.
Persoonlijk ga ik dan een of twee keer per jaar
de projecten bekijken en verder ondersteunen.

We hebben ook positieve momenten.
De vracht met de vele goederen, zoals
rolstoelen, tafels en schoolmaterialen. Veel
instituten en mensen zijn er blij mee. Ook
kleding is steeds welkom, schoenen moeten we
daar wel tweedehands kopen.

Antoinette Smits, Loes Derks en Pierre van der
Meer.

Maria Fedeles heeft haar universitaire studie
economie afgesloten met een 9,5 en heeft nu
haar licentie voor de masteropleiding in Iasi,
met misschien haar verdere opleiding in het
buitenland…, ze hoopt op Groningen. Ze heeft
opnieuw toestemming voor een studiebeurs.
De kinderbescherming is trots op haar, maar
via SDR heeft ze toch alle mogelijkheden
gekregen om zelfstandig de studie af te ronden.
Wel op het laatst met een weekje ziekenhuis
vanwege de stress en haar hoofdpijn, maar we
wisten wat de oorzaak was. In de laatste weken
en dagen kunnen ze nog een onvoldoende
krijgen voor een onderdeel en missen ze hun
verdere kansen voor de studie.
Nu is ze in Griekenland en wel op Kreta, om
haar vakantiewerk, dat ze nu al het derde jaar
doet, weer op te nemen Ze is 3 juli vertrokken
en heeft - volgens haar zeggen - geen enkel
probleem met geldzaken. Voor de zekerheid
heb ik haar toch maar reserve euro’s
meegegeven.
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In Roemenië (tot oktober 2015):
Socola 6, Bl D1, Sc A, Et2, Ap 11,
Iaşi, cod.700194
Jud.Iaşi, Romania
Tel. 00-40-232-21 20 25
Mobiel: 00-40-745-317-468
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Ook de andere studenten doen het goed, het
onderwijssysteem hier is erg zwaar met vele
tentamens en het gehalte van de studie is dan
ook hoog te noemen.
Met uitzondering van de lagere scholen: daar is
het afhankelijk van het dorp en van de
leerkrachten. Zo weet ik dat de kinderen, die
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