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We zullen doorgaan
Het wordt een spannend
jaar voor de Stichting,
want hoewel we al 25
jaar bezig met het
verlenen van hulp aan
de medemens in
Roemenië, moeten we
binnen Vianen iedere
keer “vechten” voor ons
bestaan. Oprichter van
het eerste uur is Herman
Schutrups heeft na 25
jaar om privéredenen
afscheid genomen als
voorzitter aan onze
stichting. Mij is gevraagd
om deze rol op mij te
nemen en ik ga mijn
best doen om samen
met mijn collega
bestuursleden de
werkzaamheden van de
stichting voort te zetten.
Nog steeds is er hulp
nodig in Roemenië en
zijn de mensen dankbaar
voor alle goederen die
we ze twee keer per jaar
kunnen brengen.
Magazijn gezocht
Het inzamelen van
goederen is geen
probleem, vele
particulieren, maar ook
grote bedrijven in en
om Vianen dragen hun
spullen graag aan ons
over omdat ze weten dat
ze een goede

bestemming krijgen.
Om al deze goederen
op te slaan hebben we
echter wel een
magazijn nodig. Ons
huidige magazijn heeft
een andere bestemming
gekregen en we zijn
dus naarstig op zoek
naar een nieuwe
opslaglocatie. Als u ons
hierbij kunt helpen dan
horen we dat graag. U
kunt tips en suggesties
doorgeven aan één van
de bestuursleden. Bij
voorbaat dank voor uw
medewerking.
Voorjaarstransport
Naast deze zoektocht
hebben we ook het
voorjaarstransport
alweer gehad. Het
uitzoeken van de
spullen, het opstellen
van de paklijsten, het
maken van afspraken
in Gilau en Reghin over
de aankomst van het
transport en het lossen
van de goederen, alle
organisatorische zaken
zijn inmiddels achter de
rug en met voldoening
kunnen we terugkijken
op opnieuw een
geslaagd transport naar
onze vrienden in
Roemenië.

Voetbalvrienden
Er is al jaren een band
tussen de stad Reghin en
Vianen. Dit jaar zullen er
voor het eerste keer deze
eeuw voetbalteams
vanuit Reghin deelnemen
aan het Internationaal
Jeugdtoernooi van V.V.
Brederodes wat
gehouden gaat worden
op 3/4/5 juni 2017.

Vanuit Reghin zullen
twee jeugdteams van
CSS Reghin naar Vianen
komen. Ik ben heel blij
met deze sportieve
uitwisseling. De
vriendschapsband tussen
Vianen en Reghin is
hiermee zichtbaarder
geworden.
Ik wens iedereen – of u
op vakantie gaat of thuis
blijft- een fijne tijd toe,
zodat we daarna weer
uitgerust ons (hulp)werk
kunnen voortzetten.

Sjaak van der Leij
Voorzitter

Voetbalteams
van CSS Reghin
nemen deel aan
Internationaal
Jeugdvoetbal
toernooi van
V.V. Brederodes
in Vianen.
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Voorjaarstransport

Sinds het najaarstransport van september 2016 zijn onze magazijnmeesters weer
overladen met goederen: veel kleding, maar we hebben ook via een bedrijf
prachtige gereviseerde koelkasten, ovens en een vaatwasmachine ontvangen, een
basisschool die goede schoolmeubeltjes verving door nieuwe meubeltjes en via
connecties in Friesland kwam een zestal dozen met breiwerk richting Vianen.

Wilt u ook een steentje
bijdragen, dan kunt u
dat doen door geld over
te maken naar rekening
NL06 INGB 0000 037548
t.n.v. stichting Contacten
Roemenië-Vianen.
Uw gift is aftrekbaar van
de belasting, want onze
stichting is door de
belastingdienst erkend
als ANBI (Algemeen Nut
Beogende Instelling).

Dit breiwerk was oorspronkelijk bestemd voor kinderen in Ethiopië, maar vanwege
transportproblemen werd het breiwerk aangeboden aan een provinciale stichting,
die werkzaam is in Tadzjikistan. Ook deze stichting zag geen kans om het breiwerk
in dat land te krijgen. Via een goede relatie werd gevraagd of onze stichting dit
breiwerk kon gebruiken en (vanzelfsprekend) werden de dekens en sjaals in
dankbaarheid aanvaard en meteen op transport gesteld richting Reghin.
Gelet op de grote hoeveelheid goederen die in september 2016 richting Gilau is
gegaan heeft het bestuur besloten om de goederen voor dit voorjaarstransport
hoofdzakelijk te bestemmen voor Reghin. Wel wordt er (onderweg) in Gilau gestopt
om aldaar enkele noodzakelijke spullen en (met name) medicijnen voor de
bevriende stichting uit Cluj Napoca af te leveren. Deze medicijnen een aantal dozen
incontinentiemateriaal wordt door de directeur van die stichting in Gilau opgehaald.
Een grote hoeveelheid goederen – er was een megatrailer besteld van 100 m3 – is
dus in Reghin afgeleverd: heel veel kleding, schoenen, de eerder genoemde
huishoudelijke apparaten, ledikanten (voor volwassenen en kinderen),
keukenspullen, veel incontinentiemateriaal en speelgoed. We weten dat ze daar in
dank worden aanvaard en dat één en ander op de goede bestemmingen terecht
komen.

Op dinsdag 4 april kwam om vijf minuten voor acht chauffeur Mihai-Gavril Silaghi bij onze loods aan de Lange
Dreef in Hagestein aan. Na een korte kennismaking zijn onze magazijnmeesters Dik Baars, Jos Vroege en Willem
Heijkamp aan de slag gegaan. Inmiddels arriveren ook diverse vrijwilligers, waaronder een viertal vluchtelingen,
die via de stichting Vluchtelingenwerk de gelederen komen versterken.

Als vanouds wordt de catering prima verzorgd door Agnes van der Molen. Vele handen maken licht werk en
dankzij de laadvaardigheden van onze magazijnmeesters is om kwart voor twee de klus geklaard en kan MihaiGavril met een volle oplegger richting Roemenië vertrekken.
Het bestuur van de stichting Contacten Roemenië – Vianen is dankbaar dat dit transport ook weer mogelijk is
geworden dankzij vele sympathisanten en vrijwilligers van onze stichting: de personen die elke laatste zaterdag
van de maand spullen komen brengen, de mensen die in de bussen geld storten, dan wel geld overmaken, de
vrijwilligers die maandelijks de spullen sorteren en meehelpen bij het laden van het transport. Gelet op de
behoeften in Roemenië, waar de economie nog steeds kwakkelend is en waardoor dientengevolge het aantal
behoeftige mensen ook nog (veel) te groot is, zijn we als bestuur blij en dankbaar dat we dit fraaie werk kunnen
blijven verrichten.
Inmiddels is vanaf diverse plaatsen in Roemenië (Gilau, Cluj Napoca en Reghin) bericht ontvangen, dat de
goederen in goede staat zijn aangekomen:
Ik stuur hierbij een distributielijst-protocol zodat jullie weten waar de spullen terecht zijn gekomen.
1. Frauenverein
(kinderkleding)
2.Altenheim Gloden
(huishoudelijke apparaten, Pampers, kleding, servies, matrassen)
3.Dorfschule Goreni
(tafels, stoelen, kinderkleding, speelgoed)
4.Dorfschule Botsch
(tafels, stoelen, kinderkleding)
5.Bibliothek
(kinderkleding, speelgoed)
6.Gemeindehaus
(glaswerk)
7.Gemeine Chiheri
(bedden, dozen, kinderkleding, meubels)
8.Privat Fischer
(tenten)
9.Schule Nr. 5.
(speelgoed, stoelen)
10.Zigeunerschule Apalina
(speelgoed, schoenen, kleding)
11.Zigeunerwiertel
(kinderwagens)
12.Dorf Birk Zigeuner
(schoenen, kleding tassen, kasten, stoelen)
13.Kinderhäuser
(kinderkleding, servies)
14.Direkte Verteilung an Ablader (stoelen, matrassen, kinderbedjes, kinderwagens)
15.Evangelische Kirche
(4 dozen incontinentiemateriaal)
16.Glashaus
(kleding, dekens, tafels, stoelen, schoenen)
17.Strassenbau
(kleding, dekens, tafels, kinderbed)
18.Lagerangestellte
(kleding, dekens, 2-persoonsbed)
19.Dorfschule Gledin
(kinderkleding, zakken/tassen)
20.Dorfschule Chiher
(tafels, stoelen, kinderkleding)
Mit den vielen Sachen habe ich diese 20 Projekte durch Euch gut versorgt. Vielen Dank für Eure Arbeit.
Herzlichen Dank! Viele Kinder und Menschen haben sich diese Woche riesig gefreut, Gruße Peter.
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Bezoek onze website!
Ga naar:
www.stichtingroemenie-vianen.nl

AANMELDING ALS ‘VRIEND’ VAN DE STICHTING …….
Draagt u het werk van de Stichting contacten Roemenië – Vianen een
warm hart toe en wilt u ook een onderdeel uitmaken van onze stichting?
Door ‘vriend’ (donateur) van onze stichting te worden kunt u ons en de
medemens in Roemenië helpen. Een jaarlijkse bijdrage van uw kant zorgt
ervoor dat wij ons werk nog (lange tijd) door kunnen zetten.
Om u op te geven als ‘vriend’ van de Stichting contacten Roemenië –
Vianen vragen wij u om onderstaande strook in te vullen en deze tijdens
de inzamelingsdagen af te geven in ons magazijn aan de Lange Dreef.
Aanmelding via de email is natuurlijk ook mogelijk door een berichtje te
sturen naar onze penningmeester: jvanbeek01@kpnmail.nl
Wij zouden het erg leuk vinden om u als ‘vriend’ van onze stichting te
mogen verwelkomen.
AANMELDING ALS ‘VRIEND’ VAN DE STICHTING CONTACTEN
ROEMENIE – VIANEN.
Naam :
Adres:
Postcode & woonplaats :
Telefoonnummer:
E-mailadres :
Meldt zich aan als ‘vriend’ van de Stichting contacten Roemenië
– Vianen.
Mijn jaarlijkse vriendenbijdrage van € ……….. maak ik over op
ING-banknummer NL06 INGB 0000 0375 48 ten name van
Stichting contacten Roemenië – Vianen.

Onze Stichting wordt o.a. gesponsord door:

E-mailadres :
Meldt zich aan als ‘vriend’ van de Stichting contacten Roemenië
– Vianen.
Mijn jaarlijkse vriendenbijdrage van € ……….. maak ik over op
ING-banknummer NL06 INGB 0000 0375 48 ten name van
Stichting contacten Roemenië – Vianen.

