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Malden, 16 maart 2004
Un viitor mai bun, een betere toekomst.
Hulp aan kansarmen in Roemenië.
Beste vrienden van de stichting,
Gelezen in Roemenië Bulletin van februari 2004:
16 december 2003: Het dagblad Adevarul meldt:
Artsen zonder Grenzen waarschuwt dat er bij het
begin van de winter in Boekarest 5000 daklozen
zijn. Voor slechts 4% van hen is er noodopvang
beschikbaar. Er wordt gevreesd dat er, net als in
vorige jaren, tijdens de winter enkele honderden
daklozen van kou en ontbering zullen sterven.
24 december 2003: Hoewel meteorologen al enkele
dagen van tevoren voorspelden dat de winter zou
invallen met sneeuw en vorst, lijken de autoriteiten
zoals bijna elk jaar het geval is ook dit jaar verrast
door de eerste flinke sneeuwval, die, mede door de
trage reactie van de overheid, grote hinder veroorzaakt in het weg- en treinverkeer. Op talloze plaatsen in het land valt bovendien dagenlang de stroom
uit. Het winterweer blijft ook in de weken hierna voor
veel ongemakken, maar ook voor doden zorgen.
23 januari 2004: Noodweer, een sneeuwstorm met
windstoten van 100 km/uur bedekt met name het
oosten van Roemenië onder een dikke laag
sneeuw, een meter in Galati.
In district Ia i was tweederde van de wegen totaal
onbegaanbaar. Alle verkeer zwaarder dan 3,5 ton
kreeg een landelijk rijverbod opgelegd. Zes mensen
komen als gevolg van het slechte weer om het
leven.
Deze inleiding laat zien dat het leven in Roemenië
ook door de barre winterse omstandigheden voor
de bewoners zwaar is.
Daardoor zijn ook voor veel mensen de hoge vaste
lasten onbetaalbaar geworden.
In een ander artikel wordt geschreven dat Mona
Musca, een afgevaardigde van de PNL, een week
het leven wilde delen met de “gewone” burger met
een minimumloontje. Zij besloot gedurende de
week van het experiment niet meer dan het evenredige deel van minimumloon uit te geven. Zo kon het
gebeuren dat op haar boodschappenlijstje zaken
voorkwamen als: een half stuk zeep, een derde van
een pak wasmiddelen, een halve rol wc-papier.
Ook de levensmiddelen gingen op rantsoen: een
half pond gehakt, een pond uien, een ons rijst, een
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halve kilo meel. ‘s Avonds stonden er vooral aardappels op het menu. Musca wist min of meer waaraan zij begon. Haar moeder, zo verklaarde ze, heeft
een pensioen van 1.918.000 lei, terwijl haar maandelijkse uitgaven, inclusief belastingen, uitkomen op
3,8 miljoen. Dat betekent dat zij iedere maand, net
als zoveel duizenden andere Roemenen, de helft
tekort komt. Natuurlijk zag Musca af van haar mobiele telefoon, evenals van het gebruik van de auto.
Tegen de Roemeense gewoonte van ruimschoots
pillen slikken in, nam ze alleen een aspirientje toen
ze verkouden was. Zelfs van de medicijnen, die ze
moest innemen na haar eerste meniscusoperatie,
zag ze tijdelijk af.
Ook andere parlementsleden probeerden zich in de
huid van de mensen met een minimumloon te verplaatsen. Hun uitgavenpatroon leek op dat van
Musca. Senator Lupoi dacht het iets ruimer te kunnen doen, met als gevolg dat hij reeds na drie dagen 150.000 lei (E 3,50) meer had uitgegeven dan
het bedrag dat hij beschikbaar had voor een hele
week. De boosdoeners: een scheermes van 6.000
lei, scheerschuim van 40.000 lei en sokken van
20.000 lei. “Ik heb geen geld meer. Ik stop ermee.
Van dit bedrag kan je niet leven.”, concludeerde
de senator al snel.
Op de vraag wat al die mensen dan moeten die niet
uit het experiment kunnen stappen omdat het minimumloon hun dagelijkse werkelijkheid bepaalt, had
Lupoi al snel een antwoord: “Het is onmogelijk dat
iemand die zijn waardigheid als mens wil respecteren van dit bedrag kan leven.
Maandag (23 febr. red) zal ik in de senaatsvergadering een verklaring afleggen en het kabinet
vragen om het wettelijke minimum loon te verdubbelen.”
Tot zover berichten uit Roemenië vanuit de pers.
Uit eigen ervaring heeft onze voorzitter mensen met
een loon en met uitkeringen gezien in erbarmelijke
situaties: geen contant geld, geen mogelijkheid om
rekeningen te betalen van elektriciteit maar ook is
er te weinig hout en dat is heel duur in de wintertijd.
Wat is dan het bestedingspatroon? Veel aardappels
eten en meel kopen om zelf brood te bakken.
Wij zijn U dankbaar dat U ons helpt en we zijn Pierre van der Meer uit Malden en Loes Derks-Cohen
uit Beers erkentelijk dat ze ons willen helpen onze
doelen te realiseren.
Pierre gaat ons helpen als penningmeester en
houdt de financiën in de gaten. Ook beheert hij het
postadres. Loes Derks-Cohen wordt onze secreta-

ris. Hans Jurcka en ook Mevr. Maria Smit-Szilaqyi
blijven ons steunen.
Nog steeds gaat onze voorzitter Antoinette Smits 2
maal per jaar voor enkele maanden naar Ia i waar
zij daadwerkelijk de taken kan gaan uitvoeren en
begeleiden.
Uit de laatste nieuwsbrieven heeft U kunnen lezen
dat we veel projecten en hulpvragen hebben gesteund.
Wij zijn, samen met Stichting HAR uit Wijchen,
gestart om een dagverblijf op te zetten voor straatkinderen in Turda. In hetzelfde gebouw worden ook
kleine kinderen opgevangen en wordt er een ruimte
gerealiseerd voor de bejaarden. Ons hoofddoel is
om de straatkinderen een beroeps-opleiding te
laten volgen, zodat ze weer toekomstperspectieven
hebben. Ze zullen 2 maaltijden per dag ontvangen
en we bieden hen de gelegenheid om te sporten en
te musiceren.
Wilde Ganzen steunt ons met dit project en geeft
een meerwaardebedrag van 70% voor alle bedragen die middels acties en stortingen op hun gironummer binnenkomen.
Wilde Ganzen Hilversum giro 40000
Projectnr. 04.0071 t.n.v. HAR 2004
Heeft u vragen dan kunt u contact opnemen met
Ria Theissen van de Stichting HAR, tel. 0246412951.
Heeft u iets verkocht voor dit doel, haalt u geld op
tijdens een feest of bijeenkomst of wilt u persoonlijk
een bijdrage leveren aan ons gezamenlijke project,
dan kunt u het bedrag ook storten met vermelding
Project Turda op onze bankrekening:
Stichting Dominique Roemenië
te Malden 13.16.44.769.
Voor de overige projecten hopen we weer op Uw
hulp voor 2004 in Ia i.
Wij blijven ook onze gezinnen steunen in Popes i
en Voinesti voor zover we financiële middelen hebben.
Ook hebben we twee nieuwe aanvragen ontvangen
voor tehuizen voor verstandelijk gehandicapten. Ze
hebben hulp gevraagd voor hun tuin en voor financiële hulp om de zorg goed te kunnen realiseren.
We hebben deze aanvraag ingediend bij de Stichting Bisschop Bekkers.
We geven bij deze brief een bijlage met de resultaten van de afgelopen drie jaar.
Onze doelstellingen hebben we kunnen bereiken
voor zover onze financiën het toelieten, maar we
hebben ook veel mensen op een positieve manier
kunnen benaderen en hun verhalen kunnen beluisteren.
De aanwezigheid van Antoinette, die voor langere
periodes, minimaal steeds 3 maanden, in Ia i verblijft, geeft ons de gelegenheid om ook op alle momenten van de dag beschikbaar te zijn in moeilijke
momenten, voor vervoer naar het ziekenhuis, het
ophalen van goederen, voor het onderhouden van
contacten met diverse organisaties in Roemenië en
in Nederland.

Via e-mail worden we ook in Nederland op de
hoogte gehouden van de vragen en de leefomstandigheden in Roemenië. Brieven krijgen we weinig,
maar ze weten ons wel te vinden.
Een gelukkige trotse vader Cristy Amarei schreef in
het engels dat Rodica een dochter Ester had gebaard. Samen met hun zoon Richard waren ze daar
heel blij mee. Antoinette beloofde hen zo snel mogelijk op te komen zoeken.
30 maart aanstaande vertrekt Antoinette samen met
Ria en Ben Theissen naar Turda en daarna naar
Ia i. We zijn heel blij dat we belangrijke goederen
met Stichting HAR mee kunnen geven, want zij
gaan met een vrachtwagen vol naar diverse projecten in Roemenië. We zijn hen heel dankbaar
anders konden wij b.v. geen wasmachines, naaimachines en kleding meegeven.
We hebben hiervoor al de nieuwe bestuursleden
van de stichting genoemd. Op deze plaats willen zij
zich aan U voorstellen:
Penningmeester: Pierre van der Meer, De Wieken
46, 6581 DG Malden, tel. 024- 3581612,
e-mail: pierrevdm@hetnet.nl
Pierre staat sympathiek tegenover de doelstelling
van de stichting en hij heeft veel waardering voor
wat er tot nu toe voor Roemenië is gedaan. Hij heeft
talenten die hij hiervoor wil inzetten.
Secretaris: Loes Derks-Cohen, Het Spoor 15,
5437 BR Beers, tel. 0485- 316534,
e-mail: piet@ldmcohen.tmfweb.nl
Op advies van Roemeense vrienden in Nederland
zijn Loes en haar man Piet in 1990 voor het eerst
naar Roemenië gereisd. Zij waren meteen verliefd
op het land met een prachtige cultuur en gastvrije
mensen. De Roemenen hadden alles over voor de
ander, ondanks hun zware armoede.
Zij zijn zó betrokken geraakt met dit land dat zij
vonden dat zij deze mensen moesten helpen en zo
zijn ze bij stichtingen terecht gekomen om mee te
helpen. Zij zorgen reeds lang voor drie gezinnen die
zij met het brengen van kleding en levensmiddelen
en ook met geld ondersteunen.
Vanaf maart 2004 helpen zij ons mee in onze stichting.
De overige bestuursleden blijven de stichting met
woord en daad bijstaan.
Wij hopen u in de zomer, wanneer Antoinette weer
in Nederland is, de volgende nieuwsbrief te sturen.

