�

Jaargang 2014 • juli • nummer 1

ieuwsbrief
Stichting Putten Roemenië Moldavië

NR.01

Een
gift
aan
onze
stichting
is
volledig aftrekbaar voor de belastingdienst. Wij zijn een
ANBI instelling. Doordat
wij een volledige vrijwilligers
organisatie
zijn
komt elke euro ten goede
aan de hulpverlening in
Roemenië en Moldavië.

Waarom hulpverlening ?
Om recht te doen..

A

ls stichting zetten wij ons in voor mensen in Roemenië en Moldavië
die vaak in nood en in diepe armoede moeten leven. De Stichting

Putten-Roemenië-Moldavië kiest ervoor om vooral samen te werken met
de lokale christelijke gemeente en wil daarbij delen in de verantwoordelijkheid van gemeenten, kerken en organisaties waar ze contacten mee
onderhoudt, maar neemt deze verantwoordelijkheid niet over. De intentie van waaruit wij werken is om de Bijbelse opdracht van Jezus Christus
te vervullen (zie Psalm 146 vs. 7), om recht te doen aan de verdrukten en brood te geven aan de hongerigen. Ongeacht hun ras, religie,
geslacht of politieke overtuiging (citaat uit het beleidsplan 2014-2017).
We mogen in Europa blij en gezegend zijn met vrede, welvaart en
stabiliteit. Zeker in vergelijking met de rest van de wereld. Echter worden deze vrede bedreigd door diverse crises: kredietcrisis, grondstoffencrisis, energiecrisis, voedselcrisis, klimaatcrisis, milieucrisis.
Bovendien is er nog een institutionele crisis. Ten diepste is er een religieuze en daarmee een morele crisis; voor velen is God verdwenen
uit onze samenleving. De Westerse cultuur is meer en meer blind geraakt voor de niet-materiële dimensies van het bestaan. Daarom willen
wij door middel van onze hulpverlening hiervoor aandacht vragen.
Aandacht om recht te doen aan onze broeders en zusters in OostEuropa. Juist in Oost-Europa worden door alle politieke spanningen de kernwaarden van vrede, welvaart en stabiliteit bedreigt. Laten wij daarom omzien naar de mensen daar. Meedelen van onze
overvloed. Heeft u er wel eens een boterham minder om gegeten?
Helpt u mee de nood te lenigen aan de mensen in Oost-Europa die juist
nu onze steun zo heel hard nodig hebben ?

STICHTING PUTTEN-ROEMENIË-MOLDAVIË

www.sprm.nl
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Hulpverlening is ook loslaten.

I

n 2006 is in het Zuiden van Roemenië het project Dispensar (medische post) Ostrovul Corbului tot stand gebracht. Dit project is

gefinancierd vanuit opbrengsten uit giften, een sponsorfietstocht en
een KPA-subsidie via de Nationale Commissie voor Duurzame Ontwikkeling (NCDO). Nadat het gebouw gereed was hebben wij het
eigendomsrecht overgedragen aan de BER-gemeente in Timisoara. De
voorganger van deze gemeente, de heer Adrian Stan, kennen wij vanuit de hulpverlening aan kindertehuis Otniël. Op grond van een geslo-

Een bijzondere
ontmoeting…….
………..tijdens ons laatste bezoek
aan kindertehuis Otniël. In Timisoara
staan wij met Adrian Stan stil bij
al die jaren van hulpverlening en
bedankt hij ons voor alle hulp die
vanuit Putten is gegeven. Aan het
einde van het gesprek lezen wij uit
de Bijbel en dragen elkaar op aan
de zorg van onze Goede Herder, de
Heere Jezus Christus, met de woorden van Psalm 23. Met deze woorden nemen we afscheid van kindertehuis Otniël.
Heel bijzonder dat wij deze zelfde
woorden aantreffen op de poort van
Casa Filadelfia in Ghiroda. Hier maken wij kennis met de Nederlandse
Ingrid van de Velde. Zij heeft, na
een aantal jaren in Otniël gewerkt te
hebben, in Ghiroda een huis gekocht
voor kinderopvang. Haar huis kenmerkt zich door een warme gezinssituatie waar de kinderen een christelijke
opvoeding krijgen. In Casa Filadelfia
verblijven momenteel 13 kinderen in de
leeftijd van 4 t/m 17 jaar. Een aantal
Nederlandse instanties staat garant
voor de financiën van het huis. Door
het wegvallen van één van de sponsoren zijn financiële problemen ontstaan.
Deze vormen voor Ingrid een steeds
groter punt van zorg. In geloof dat God
zal voorzien gaat zij verder. Treffend
dat onze sponsorbijdrage voor de kinderen precies genoeg is om de tekorten op
te kunnen vangen. Ook heel mooi om te
horen dat Casa Filadelfia door de plaatselijke bakker geholpen wordt. Al jaren
brengt hij iedere morgen 6 verse broden
zonder hiervoor geld te willen ontvangen.
We zien uit naar een goede samenwerking
en zullen u regelmatig informeren over
Casa Filadelfia en haar kinderen. Voor
meer informatie verwijzen wij u naar de
website: www.casafiladelfia.nl

ten overeenkomst met de BER-gemeente werden wij voor maximaal 10
jaar financieel verantwoordelijk voor het medische werk vanuit deze
medische post in Ostrovul Corbului waar zuster Tania haar werk gedaan heeft. Vele jaren hebben wij haar salariskosten en de kosten
van medicijnen voor onze rekening genomen.
Na intensieve en langdurige gesprekken hebben wij besloten om, behalve het eigendom
van de medische post, tevens het medische
werk in zijn geheel over te dragen aan de
BER-gemeente van Timisoara. Hiermee is een
project van onze stichting ten einde gekomen.
Ook zijn wij ons gaan oriënteren hoe verder
te gaan met de sponsorbijdrage voor de kinderen van Otniël. Al voor het jaar 2000 hadden wij contact met kindertehuis Otniël. Veel van de kinderen daar
hebben wij inmiddels voorspoedig zien opgroeien en zij kunnen vaak
al zelf in hun levensonderhoud voorzien. Dit was voor ons de reden
om te gaan stoppen met sponsoring van de kinderen in Otniël. Hoe
moeilijk deze beslissingen ook zijn; in de hulpverlening komen ook
momenten dat je elkaar moet loslaten, zoals wij ook reeds eerdere
contacten (Triteni Coloni, Viisoara, Ciocaia, Parhida en Pancota)
hebben beëindigd om nieuwe wegen in te kunnen slaan. Moldavië
vraagt immers in toenemende mate onze aandacht.

Vo o r j a a r s r e i s
Roemenië

O

p maandag 12 mei vertrok de reisgroep naar Roemenië.
Normaal is Timisoara de stad waar de reis begint, deze

keer beginnen we echter in Cluj. Belangrijkste reden hiervoor
was dat we daar onze tolk Menno hebben opgepikt. Hij heeft
ons de hele reis vergezeld en voor de nodige vertaling gezorgd. We hebben hier de vorige reis zulke goede ervaringen
mee opgedaan dat we hebben besloten dit vanaf heden altijd
te doen. Met een tolk krijgen de gesprekken meer diepgang
en kunnen we nog beter doorvragen hoe de diverse projecten
lopen. Hierdoor kunnen we onze hulpverlening nog beter
vormgeven.

De dinsdag reizen we alweer vroeg door naar Valea Lui Mihai
(VLM) in het westen van Roemenië. Hier woont Marika Turucz, zij
is huisarts en coördineert diverse projecten in VLM. Om 14.30 uur
komt ook de vrachtwagen aan, de chauffeurs hebben dan in de
buurt bij een school al diverse hulpgoederen uitgeladen. Moe zijn
ze hier niet van geworden, want er was voldoende (kinder-) hulp
aanwezig! Iedere keer staan we weer versteld van de energie die
Marika heeft en op hoeveel terreinen zij de plaatselijke bevolking
helpt. Van dagopvang voor gehandicapte kinderen tot kleding en
voedselpakketten voor de allerarmsten. Net zoals wij in Putten veel
vrijwilligers hebben die ons helpen bij de inzameling, kledingsortering
en het laden van de vrachtwagen, blijkt ook Marika ondersteund te
worden door een grote groep van vrijwilligers. Prachtig om te horen
hoe ook de onderlinge band tussen mensen hierdoor versterkt wordt
en worden de contacten met de burgerlijke – en kerkelijke gemeente
steeds beter. Hierdoor verloopt de hulpverlening een stuk efficiënter.
Na dit hartverwarmende bezoek vertrekken we aan het einde van
dag richting Remetea. Daar worden we alweer opgewacht door Ferenc, zijn vrouw Marika en de kinderen. Traditie getrouw hebben de
chauffeurs ook deze keer weer iets leuks voor kinderen meegebracht
en u snapt wel dat ze dan ook met gejuich worden ontvangen!
Zoals we inmiddels gewend zijn stromen er al snel van alle kanten
mannen toe om te helpen met lossen en na een uurtje zweten is de
hele vrachtwagen uitgeladen. De volgende morgen bespreken we
met Ferenc de situatie in Remetea en maken we een korte wandeling
door het dorp.
De door onze stichting gerealiseerde graanmolen ligt momenteel
stil. Door een slechte oogst is er nauwelijks aanvoer van graan en
de molenaar heeft tijdelijk een andere baan om toch voor inkomen
te zorgen. Leuk om te horen dat er plannen zijn om een kweekvijver voor vis bij te molen te maken. Dit is voor de molenaar goed te
combineren en zorgt ervoor dat hij minder afhankelijk wordt van
het malen van graan.
Op onze laatste reisdag bezoeken we een nieuw project, kindertehuis Casa Filadelfia in Timisoara. Hier verblijven 13 kinderen
tussen de 4 en 17 jaar. De leiding is in handen van “moeder”
Ingrid van de Velde. Casa Filadelfia biedt sinds november 2002
opvoeding, verzorging en scholing aan kinderen. Dit binnen een
zo stabiel mogelijke gezinsomgeving. Al deze kinderen zijn via
de provinciale kinderbescherming geplaatst vanwege sociale
problemen in de thuissituatie of vanwege ontbrekende ouders.
Casa Filadelfia is een christelijk huis en probeert de kinderen via
een christelijke opvoeding te stimuleren een levende relatie aan
te gaan met God in Jezus Christus.
Het is voor ons een bijzondere ervaring om de onderlinge
warmte en liefde te mogen ervaren die er in dit huis is.
Diezelfde avond vliegen we weer terug naar huis, een beetje
stil maar vooral vol van indrukken en onder de indruk van
Gods werk in Roemenië.

Jongerenreis Moldavië
In de periode van 25 juli tot 2 augustus zullen ook dit jaar een 7-tal
Puttense jongeren een diaconale
werkvakantie houden in Moldavië.
Vanuit de stichting reizen Hans
Alderliesten en Gerard Maaskant
mee. Uiteraard zullen ook zij de
handen uit de mouwen steken.
Belangrijk doel van de reis is het bejaardentehuis in Tanatari, waar de
groep onderhoudswerkzaamheden
zullen verrichten zoals schilderen en
plaatsen van nieuwe toiletten.
Daarnaast zullen er ook diverse
klussen gedaan worden aan woningen van arme gemeenteleden van
de baptistengemeente in Causeni. U
kunt hierbij denken aan het verhelpen
van lekkages en isoleren (tochtvrij
maken) van woningen. Daarnaast
kijken de jongeren er ook deze keer
weer naar uit om een vakantiebijbelclub voor straatkinderen te organiseren. Het belooft een mooie en inspirerende reis te worden.
Vrijwilligersavond in De Aker
Iedere twee jaar organiseren wij een
speciale avond voor alle vrijwilligers die
actief zijn voor onze stichting.
Zo ook dit jaar. Op maandag 6 februari
stroomde vanaf 19.00 uur de grote zaal
in De Aker vol met ruim honderd vrijwilligers, van chauffeurs tot kledingsorteerders, iedereen was erbij. Na een welkomstwoord door onze voorzitter Gerard
Maaskant werd er een heerlijk buffet geserveerd. Tussendoor werd iedereen bijgepraat over de diverse projecten en al het
werk dat achter de schermen plaatsvindt.
Bijzonder mooi was het ook om het enthousiaste verhaal te horen van de jongeren die
in de zomer van 2013 op werkvakantie zijn
geweest naar Moldavië.

Geslaagde actie
Weet u het nog? De kerstpostactie die jaarlijks wordt gehouden in
De Aker? In de maand december kan de kerstpost worden afgeleverd in de Aker. Vrijwilligers zijn in de kelder bezig alle post te
sorteren op wijken. Heel veel vrijwilligers zijn hier druk doende mee.
Prachtig om te zien hoe ‘gesmeerd’ alles verloopt. Vervolgens zijn
even zoveel vrijwilligers weer druk met de bezorging van de kerstpost in de verschillende wijken. De opbrengst van de actie in december 2013 bedroeg maar liefst € 12.460,- De opbrengst werd verdeeld over 2 goede doelen. De Stichting Putten-Roemenië-Moldavië
was hier ook bij. Eind december kregen wij het prachtige bedrag van
€ 6.230,- overgemaakt op onze bankrekening. Een geweldige actie.
Alle vrijwilligers willen wij nog bedanken voor deze geslaagde actie.
De opbrengst zal volledig worden aangewend voor de opvang van
straatkinderen en bejaarden in de dorpen Crocmaz en Caplani (Moldavië).
Bijzondere sponsoren
Als stichting zijn wij afhankelijk van u als sponsoren. Iedere euro die
wij ontvangen, komt ten goede aan de hulpverlening in Roemenië
of Moldavië. Toch krijgen wij als stichting ook bijzondere giften in
natura waardoor wij uw euro ook echt helemaal voor het goede
doel kunnen besteden. Daarom willen wij hierbij deze bijzondere
sponsoren hartelijk danken.
Wij denken hierbij aan:
- Van de Brug tanktransport en de firma Jonker & Schut;
•voor het jaarlijks beschikbaar stellen van een truck voor 		
een transportreis naar Moldavië en Roemenië
- Eierhandel Marco Kleijer;
• voor het beschikbaar stellen van een opslagruimte in
één van zijn loodsen.
- Rietdekkersbedrijf – Van Wincoop;
• die iedere keer voor een retourvracht riet zorgt 		
vanuit Hongarije.
- Eierhandel Van Bloemendaal;
•voor het ontvangen van de dozen die hard nodig zijn
om alle kleding en hulpgoederen in te verpakken.
- De familie van Beek (De Voerman);
• hier mogen we ieder jaar goederen opslaan voor ons
transport voor Moldavië.
- Drukkerij Bout;
• voor het drukken van deze nieuwsbrief
Al met al kostbare zaken die wij zelf niet zouden kunnen
betalen en waar we dus erg dankbaar voor zijn!

Als u een van de projecten wilt steunen kunt u uw bijdrage
overmaken op rek.nr. 38.41.22.213 t.n.v.
Stichting Putten-Roemenië-Moldavië onder
vermelding van de projectnaam.
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