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We kregen via facebook ook bericht dat Mihai
Iurascu was overleden. Een van de eerste
straatkinderen die ook onder onze hoede kwam
in 1992. Vorige keer schreef ik dat hij in de
gevangenis zat in Italië. Hij is vrijgekomen en naar
Roemenië gegaan om zijn moeder te bezoeken en
zijn familie in Iasi. Men probeerde hem daar te
houden maar hij is toch teruggegaan waar ook
zijn oom was in Italië. De politie heeft de familie
in Roemenië verwittigd dat hij gevonden was op
straat in Napels en daar is hij ook is begraven.
Een trieste afloop van een jong leven (36 jaar).
Iemand die het thuis moeilijk heeft gehad, via
opvangplaatsen is opgegroeid en bij mij gewoond
heeft. Met zijn diploma timmerman naar Italië
gegaan met zijn oom, maar het toch niet gered
heeft. Hij rust nu in vrede.
Ramona, die met Mihai samen is opgegroeid en
die naar Duitsland is gegaan naar haar oom, heeft
in het begin de contacten onderhouden. Daarna
heeft ze geen contact meer opgenomen en ik kan
haar ook niet bereiken. Zij woonde bij haar oom
die een christelijke kerk daar heeft gesticht.
Hopelijk heeft ze haar nieuw bestaan gevonden.
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Un viitor mai bun, een betere toekomst.
Hulp aan kansarmen in Roemenië.
Beste vrienden van de Stichting,
In 2021 hebben we, zoals in 2020, op afstand de
contacten met de organisaties en gezinnen
onderhouden via WhatsApp en Messenger.
In het voorjaar van 2021 was er nog corona en
konden we gelukkig elkaar spreken en zien.
Laurentia Coica in Roemenië en Maria Fedeles in
Schotland hadden geen corona gehad en Maria
kon gewoon naar haar werk gaan. In april werden
de beperkende maatregelen afgeschaft en kon
iedereen weer gewoon naar school en naar hun
werk.

Sf Andrei
De contacten met het kindertehuis Sf Andrei zijn
minder geworden omdat de gehandicapte
kinderen elders zouden worden ondergebracht.
Dr. Ciobanu is met pensioen gegaan, de
contacten met haar lopen goed, maar gaan vooral
over haar kleinkinderen en haar tijdsbesteding.

Doordat ik ook niet naar Roemenië kon gaan, kon
ik in de dorpen geen concrete hulp bieden.
Wel konden we enkele activiteiten realiseren.
Twee sterfgevallen
Helaas stierf onze tussenpersoon in Popesti,
Mihai Bujor. Daar kon ik natuurlijk ook niet naar
toe, maar ik heb wel een krans laten brengen
voor op het graf. Via andere tussenpersonen
hebben we ons medeleven getoond. Dit werd
door de familie maar ook door de vele vrienden
daar positief ontvangen. In de rouwperiode had ik
Lutia, zijn vrouw, regelmatig aan de telefoon en
konden we dit verlies verwerken. In juni 2022
werd het overlijden weer herdacht, er waren 120
mensen uitgenodigd en een catering heeft toen
de maaltijd verzorgd. De begrafenisrituelen zijn
deels hetzelfde als hier maar ook anders. Er
wordt een herdenkingsdienst gehouden in de
orthodoxe kerk, men bezoekt het graf bij de kerk
en gaat dan aan lange tafels buiten of binnen de
maaltijd gebruiken met flink wat Tuica (pruimenjenever).

Galata
Met het jongerenpaviljoen in Galata heb ik
regelmatig contact, zij hebben een moeilijke tijd
gehad. Ik hoop hen in 2022 weer te bezoeken.
Jongeren met het Syndroom van Down
De financiële problemen in Iasi bij het tehuis van
jongeren met het Syndroom van Down zijn hoog
opgelopen omdat de grote sponsoren uit
Engeland zijn gestopt. Zij kunnen nu alleen hun
dagverblijf openhouden als de verwarming niet
nodig is en dat is dus concreet alleen in de
zomermaanden. Het is triest, ze hopen dat de
gemeente gaat bijspringen maar het is een
particulier initiatief van de ouders en wordt door
ouders gerund.
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Familie Calugaru
Bij de familie Calugaru in Popesti zijn de 3
werkers, Paul en Robert en Claudiu, weer terug
naar Ierland waar ze hard moeten werken op een
boerderij, maar ook voor Roemeense begrippen
goed kunnen verdienen. In oktober zijn ze weer
teruggekomen. Filomena is naar de tandarts
gegaan en heeft nog geen gebit maar nog steeds
zonder pijn werkt ze op het land. Ioana is thuis en
de vriendin van Robert woont bij hen in. Die is
zwanger en de 2 jongere kinderen gaan dan naar
school. Ze waren in de coronatijd ook veel thuis.
Doordat op het platteland de gezondheidzorg niet
goed is zijn er veel mensen toch ziek geworden
maar weinig zijn vanwege covid gestorven.
Claudiu die de kappersopleiding had gevolgd is nu
herenkapper in zijn vrije tijd in Ierland.

maar Laurentia mocht niet in het diepe zwemmen
omdat ze geen diploma had. Maar veel mensen in
Roemenië hebben geen zwemdiploma en veel
ouderen in het zwembad ook niet. En omdat ze
gehandicapt is door haar polio heeft ze gewoon
geleerd zich in het open water voort te bewegen.
Maar dan zie je wat regels doen: ook als je als
begeleider erbij bent mag het niet. Gelukkig was
er ook een bubbelbad. De tweede helft van haar
vakantie was ze bij haar vriendin in Katwijk die
ook hier een nachtje logeerde en samen gingen
ze met de trein terug naar Katwijk.
In het najaar kreeg Laurentia problemen met haar
gebit en ze kon met onze steun naar de tandarts
gaan en haar gebit laten behandelen.
Maria Fedeles
Maria Fedeles in Engeland woont nu bij de ouders
van haar vriend in en zo kunnen ze sparen voor
de toekomst. Ze heeft een zwakke gezondheid
maar ze rust veel en heeft een kantoorbaan.
Met Marc haar vriend gaat het ook goed, ze
werken bij dezelfde firma maar hebben
verschillende werktijden.

Laurentia
In januari hebben we Laurentia ondersteund met
voedsel en het betalen van haar eenkamerappartement. Zij heeft een uitkering maar die is
minimaal. Gelukkig kon ze mensen helpen in haar
flat die niet naar buiten konden. In juni kon ze
weer reizen en kon ze met de bus naar Nederland
komen voor een verblijf bij mij maar ook bij haar
Roemeense vriendin in Katwijk. Haar verblijf hier
is een mogelijkheid om zich in een andere wereld
te begeven. Ze heeft dan meer het gevoel dat ze
kan genieten. We hadden dan ook een bezoek
gepland aan het dierenpark in Emmen en
logeerden in een Fletcherhotel daar. Het
prachtige park met de vele dieren was geweldig.
We kwamen bij openingstijd 10 uur en verlieten
het pas bij sluitingstijd. Het logeren in een hotel
met alle mogelijkheden. De volgende dag
bezochten we andere plaatsen in de buurt en
gingen naar Meppel. Het was helaas minder goed
weer en soms regen maar met een boek kan het
nog fijn zijn. Toch is het voor een Roemeense
moeilijk als je de Nederlandse taal niet verstaat
en afhankelijk bent van de begeleider. De TVbeelden kun je wel zien maar het is moeilijk om in
te schatten waar het over gaat. De gewoontes en
het voedsel zijn anders. Gelukkig heeft ze haar
telefoon bij zich en kan ze communiceren met
vriendinnen. Het bezoek aan Giethoorn en
Staphorst was bijzonder. Veel foto’s zijn er
gemaakt.
De tijd in Malden werd doorgebracht met
bezoekjes aan vrienden van de stichting en mijn
familie. Het bezoek aan het zwembad was fijn

Hartelijk dank voor de financiële hulp die we,
naar we hopen, ook in 2022 krijgen, zodat we
onze mensen daar kunnen blijven ondersteunen.
Namens Loes Derks en Pierre van der Meer wens
ik u alle goeds en een jaar weer met
mogelijkheden.
Antoinette Smits.
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