Overlijdensbericht  
Allereerst  wil  ik  u  mededelen  dat  ons  
bestuurslid  mevrouw  Maria  Szilagyi  op    
1  december  2018  is  overleden.  
Maria,  geboren  in  1931  in  Sibiu  in  Roemenië,  is  
vanaf  de  oprichting  van  SDR  met  ons  verbonden  
en  ze  was  een  stille  kracht  achter  onze  
activiteiten.  
Maria  (ook  Mica  genaamd)  heeft  de  armoede  
meegemaakt  in  Roemenië.  Haar  dochter  is  naar  
Nederland  gekomen,  getrouwd  en  in  Nijmegen  
komen  wonen.  Later  is  ook  Mica  met  haar  zoon  
naar  Nijmegen  verhuisd.  
Mica  was  een  klankbord  voor  mij  en  bekeek  de  
omstandigheden  vanuit  haar  perspectief.    
We  hebben  haar  familie  onze  condoleance  
overgebracht.  Mica  is  begraven  in  Cluj  in  
Roemenië.  Zij  ruste  in  vrede.  
  
Hulp  na  brand  
Begin  maart  2018  kregen  we  een  bericht  dat  
Ionela  ternauwernood  aan  een  brand  is  
ontkomen.  Het  appartement  van  Ionela  en  
Bogdan  in  Neamt  was  uitgebrand,  waarschijnlijk  
door  een  elektriciteitsstoring.  Ionela  en  haar    
1  maand  oude  baby  Claudiu  Nicolae  konden  in  
veiligheid  worden  gebracht.  Zij  kregen  onderdak  
in  een  ziekenhuis.  
Wij  kennen  Ionela  en  Bogdan  vanuit  Iasi,  waar  
ze  is  opgegroeid  bij  de  stichting  in  Vinatori.  
Wij  hebben  aan  onze  tussenpersonen  Koos  en  
Adriana  een  bijdrage  gestuurd,  waarmee  zij  de  
kosten  konden  betalen.  Uiteindelijk  is  het  hun  
gelukt  de  flat  geheel  te  renoveren.    
Ionela  en  haar  gezin  is  iedereen  dankbaar.    
  
Verblijf  in  Roemenië  
Op  14  juni  ben  ik  weer  vertrokken  naar  
Roemenië.  Na  een  mooie  reis  door  Duitsland  en  
Oostenrijk,  slapen  in  Hongarije,  in  Roemenië  tot  
Cluj  (1768  km),  kwam  ik  aan  bij  Otilia,  nicht  van  
Mica,  waar  ik  vaak  overnachtte  op  weg  naar  
Iasi.  Ik  ben  daar  twee  dagen  gebleven  en  toen  
via  Sovata  (warm  waterbad)  en  Praid  (zoutmijn)  
naar  Pluton  gereden.  Daar  heb  ik  oude  
bekenden  opgezocht  en  in  de  bergen  
overnacht.  
27  juni  kwam  ik  in  Iasi  aan  en  ging  meteen  naar  
Popesti,  waar  ik  logeerde  bij  mijn  vrienden,  die  
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Un  viitor  mai  bun,  een  betere  toekomst.    
Hulp  aan  kansarmen  in  Roemenië.    
  

  

Beste  vrienden  van  de  stichting,    
  
Het  jaar  2018  is  alweer  voorbij.  
De  instituten  en  de  mensen  die  ons  nodig  
hebben  waren  zeer  verrast  dat  we  toch  konden  
blijven  helpen.  
  
Zoals  de  vorige  keer  al  is  vermeld,  hebben  we  
onze  activiteiten  verminderd  en  kunnen  we  nu  
op  beperkte  manier  onze  doelen  realiseren.  
  
Onze  doelen  zijn:  
1.  Continuering  van  bestaande  activiteiten  en  
samenwerkingsverbanden.  
  
2.  Het  blijven  onderhouden  van  de  contacten  
met  de  straatkinderen  via  straat  en  instituten.  
  
3.  Families  ondersteunen  door  het  
(mede)financieren  van  o.a.    
In  directe  zin:  
Verbouwen/renoveren  aan  huizen  (na  
incidenten).  
In  indirecte  zin:  
-‐Inkopen  van  voedsel  en  kleding.  
-‐Financiering  van  scholing  en  schoolmaterialen.  
-‐Financiële  ondersteuning  verlenen  bij  medische  
kosten,  huur  en  schoolgeldproblemen.  
  
4.  Op  alle  mogelijke  manieren  hulp  bieden  aan  
mensen  met  lichamelijke  en/  of  verstandelijke  
beperkingen.  
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ook  mijn  intermediair  zijn  als  ik  in  Nederland  
ben.  
  
Meteen  werd  ik  betrokken  bij  een  overlijden  
van  broer  van  Emilia  die  we  helpen  en  daarna  
volgden  nog  meer  begrafenissen.    
Ondanks  het  verlies  van  een  dierbare  zie  je  ook  
hulp  van  iedereen  in  het  dorp,  de  overledene  
wordt  thuis  opgehaald,  in  processie  naar  de  
kerk  gebracht  en  daarna  zijn  er  gezamenlijke  
maaltijden  buiten  in  de  tuin.    
Dit  jaar  was  het  wel  erg  opvallend  dat  ik,  als  een  
buitenlandse,  toch  werd  uitgenodigd  omdat  ik  
bij  hun  bekend  was  én  hulp  bood.  
  
Voor  de  kinderen  bij  de  familie  Calugaru  
hebben  we  onderkleding  en  sokken  gekocht  en  
voeding.  Ook  windjacks  kwamen  van  pas.  We  
hebben  rugzakken  en  schoolmaterialen  gegeven  
en  voor  de  oudere  jongens  een  studieproject  
kunnen  betalen.  
    
De  familie  Manole  hebben  we,  naast  de  
schoolmaterialen  en  rugzakken,  ook  geholpen  
met  een  kleine  kamer  voor  de  twee  dochters.  
  
We  hebben  ook  andere  gezinnen  kunnen  
ondersteunen.  Zo  hebben  we  een  paspoort  
kunnen  regelen  voor  een  jongere  die  op  een  
sportschool  is  en  nu  meedoet  aan  toernooien  
ook  in  het  buitenland,  daarvoor  hebben  we  
haar  ook  kunnen  leren  zwemmen.  
  
Voor  het  Centrum  met  jongeren  met  het  
syndroom  van  Down  financierden  we  de  
reparatie  van  het  dak  en  voor  Oana  een  
staaroperatie.  
  
Simone,  een  vriendin  van  Maria  Fedeles,  ging  
weer  naar  Denemarken  en  nodigde  me  uit  bij  
de  barbecue.  Jongeren  vertrekken  nog  steeds.  
Maria  Fedeles  was  nu  in  Engeland.  In  december  
2018  is  Maria  een  weekje  bij  mij  op  bezoek  
geweest.  Omdat  ze  voor  het  eerst  in  Nederland  
was,  zijn  we  naar  Nijmegen,  Amsterdam,  Den  
Haag  en  Madurodam  gegaan.    
  
Laurentia  hebben  we  nog  geholpen  met  
voeding  en  kleding.  Ze  is  met  de  Kerstdagen  bij  
mij  op  bezoek  geweest.  Ook  heeft  ze  drie  dagen  

gelogeerd  bij  haar  vrienden  in  Katwijk  aan  Zee.  
Ze  heeft  weer  nieuwe  energie  opgedaan.  
Laurentia  verbleef  na  haar  polio  in  
kindertehuizen  en  heeft  na  haar  18e  steeds  op  
diverse  adressen  gewoond,  ook  4  jaar  bij  mij  in  
Iasi.  Ze  woont  nu  zelfstandig,  heeft  een  kleine  
uitkering  en  we  hopen  dat  ze  weer  werk  gaat  
vinden…  Dat  is  wel  moeilijk  voor  haar  vanwege  
haar  gezondheid.  
  
Zoals  gewoonlijk  bezocht  ik  ook  mijn  oude  
buren  in  de  flat  waar  ik  had  gewoond.  Het  gaat  
niet  goed  met  de  ouderen.  Ook  al  heeft  men  
een  flat  en  woon  je  2  hoog,  het  wordt  moeilijker  
om  boodschappen  te  doen  en  ze  voelen  zich  
eenzaam.  Onderling  is  er  weinig  hulp  omdat  
iedereen  daar  nu  boven  de  80  jaar  is.  
  
Ook  heb  ik  mijn  Nederlandse  vriendinnen  
bezocht.  
Elles,  die  een  dierentuin  heeft  met  attracties  
voor  kinderen,  liet  me  hun  huis  zien  dat  nu  
geschikt  gemaakt  was  voor  opvang  van  jonge  
kinderen.  Zij  hebben  zelf  ook  hulp  gekregen  en  
wonen  nu  in  2  kleine  woningen.  Een  voor  Elles  
en  een  voor  de  jongeren  die  haar  helpen.  Ook  
hun  sponsors  ontmoette  ik  daar.    
Erica  die  eerst  een  hospice  en  een  
bejaardenhuis  heeft  gerealiseerd,  had  financiële  
zorgen  of  de  verhuurder  van  het  huis  nog  wel  
garant  stond  voor  de  komende  jaren.    
  
Het  deed  me  goed  om  daar  terug  te  zijn  en  de    
2  maanden  waren  zo  weer  om,  ook  al  omdat  ik  
mocht  verblijven  in  Popesti  en  in  het  Centrum  
met  jongeren  met  het  syndroom  van  Down.    
Van  daaruit  kon  ik  bezoeken  afleggen  en  
excursies  ondernemen  met  jongeren.  
  
Omdat  de  zon  daar  in  die  maanden  weinig  
scheen  en  het  weer  slecht  was,  heb  ik  enkele  
infecties  opgelopen.  Maar  gelukkig  is  alles  weer  
goed  gekomen.  De  bijzondere  kuuroorden  die  
daar  zijn,  vooral  de  modderbaden,  hebben  me  
goed  gedaan.    
  
  
Hoe  gaan  we  verder?  
Ik  realiseer  me  dat  het  continueren  van  de  
projecten  steeds  moeilijker  wordt,  maar  er  is  
-2-

hoop  dat  de  Gemeente  en  de  Staat  hulp  gaan  
bieden.  Wij  hadden  goede  contacten.    
Door  negatieve  reacties  in  de  EU  door  een  
Nederlandse  delegatie  van  Brussel  is  de  
stemming  niet  zo  goed  in  Roemenië.  Men  
realiseert  zich  niet  dat  ook  na  20  jaar  na  de  
Revolutie  niet  alle  neuzen  dezelfde  kant  op  
staan  en  er  nog  veel  werk  te  verrichten  is.  
Ik  kan  wel  zeggen  (bij  mijn  bezoeken  ook  aan  de  
instituten)  dat  de  wil  er  nog  steeds  is  om  alles  
goed  te  realiseren.  De  continuïteit  van  de  kleine  
projecten,  die  ook  door  ons  zijn  opgezet,  kan  
echter  soms  in  gevaar  komen  door  gebrek  aan  
personeel  en  middelen.  
  
  
  
Hartelijk  dank  voor  de  financiële  hulp  die  we  -‐  
naar  we  hopen  -‐  ook  in  2019  van  u  krijgen,  
zodat  we  de  mensen  daar  nog  kunnen  blijven  
ondersteunen.  
  
Namens  Loes  Derks  en  Pierre  van  der  Meer  
wens  ik  u  alle  goeds  en  een  jaar  met  
mogelijkheden.  
  
Antoinette  Smits.  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Penningmeester,  tevens  postadres:  
Pierre  van  der  Meer,    
De  Wieken  46,  6581  DG  Malden,    
Tel.  024-‐3581612,    
E-‐mail:  info  (at)  sdr-‐malden.nl  
Banknr  IBAN  NL97  RABO  0131  6447  69    
t.n.v.  Stichting  Dominique  Roemenië  te  
Malden.  
  
Secretaris:    
Loes  Derks,  Het  Spoor  15,  5437  BR  Beers,    
Tel.  0485-‐751274,    
E-‐mail:  Piet.Derks  (at)  ziggo.nl  
  
Voorzitter:  Antoinette  Smits,  
Dahliastraat  26,  6581  XL  Malden,  
Tel.  024-‐761  05  09  
en  mobiel  0031  6  261  261  19,    
E-‐mail:  antoinettesmits  (at)  gmail.com  
E-‐mail:  antsmits  (at)  hotmail.com  
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