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  Opslaglocatie goederen tot ± oktober 2018:  
  Lange Dreef 16, 4124 AJ HAGESTEIN 

 
 
 

 

Verklaring foto’s op de voorpagina             – fotograaf J.S.v.d.Leij - 
1 Gemeentehuis van Reghin gezien vanuit het grote stadspark .  
2 Drijven van de koeien gaat nog veel ‘gewoon’ over de weg, ook in de buurt van Sebis. 
3 Heinz Peter Schüller, Sjaak van der Leij en Dik Baars met op de achtergrond het bergmeer de 

Marea de la Munte Colibita, midden in het natuurgebied van de Karpaten. 
4 Paard en wagen voor het plaatselijke café onderweg naar Cluj-Napoca 
5 Veld met moderne zonnepanelen in de bergen rond Cluj-Napoca. 
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Van de voorzitter 
 

VIANEN – De werkzaamheden van de stichting gaan voortvarend door. De goederen blijven 
binnenkomen en nog steeds weten ook bedrijven ons te vinden om spullen te schenken voor de 
medemens in Roemenië. Het resultaat hiervan is een vol magazijn en de noodzaak om een 
transport te organiseren. Dit doen we natuurlijk graag, maar iedere keer moeten we ons wel de 
vraag stellen; “kunnen we dit transport financieren?”. Gelukkig hebben we de laatste jaren een 
prachtige “sponsor” die het ons mogelijk maakt om de ingezamelde goederen te transporteren: 
DNA United Forwarders B.V. Op het moment dat u dit leest hebben we met de hulp van deze 
Oost Europa specialist inmiddels twee transporten laten rijden en afgerond.  
 
Zorgen over opslaglocatie   
Vorig jaar waren we blij met het vinden van een nieuw onderkomen omdat het huidige magazijn 
door de huurder voor andere bedrijfsactiviteiten in gebruik is genomen. Dit jaar zullen we 
opnieuw op zoek moeten naar een andere locatie. De schuur die we konden gebruiken voor de 
opslag van goederen krijgt aan het einde van dit jaar naar verwachting ook een andere 
bestemming en dan kunnen we er geen gebruik meer van maken. Eerdere alternatieve locaties 
zijn niet haalbaar omdat het om commerciële ruimtes gaat waarbij het huurbedrag zodanig is dat 
dit voor de stichting niet betaalbaar is. Opnieuw doen we dus de beroep op een ieder om ons te 
helpen bij het vinden van een alternatief. Ook zullen we weer aandacht vragen in de krant en via 
onze website, want zonder opslagmogelijkheid is ons werk voor Roemenië niet mogelijk!  
 
Hulp blijft nodig   
Omdat we al meer dan 27 jaar contacten onderhouden met Roemenië en we in die tijd inmiddels 
richting de 100 transporten hebben kunnen verzorgen willen we graag doorgaan met dit nog 
steeds noodzakelijke werk. Tijdens het laatste transport waarvan u elders in deze Nieuwsbrief het 
verslag kunt lezen heb ik met eigen ogen vast kunnen stellen dat hulp nog steeds nodig is in de 
dorpen en op het platte land. We komen daar ook nu nog, huizen tegen zonder aansluiting op de 
riolering en zonder toilet of badkamer in huis. Ook werd ons in verschillende gesprekken duidelijk 
gemaakt dat de vraag naar voedingsmiddelen weer toeneemt en er zelfs projecten zijn waar de 
gaarkeuken weer zorgt voor de verstrekking van maaltijden.  
 
Afscheid  
Aan het begin van dit jaar hebben we bericht ontvangen dat op 29 januari onze 
oud bestuurslid Berend Jan (Bé) Visscher is overleden. Bé was betrokken bij de 
oprichting van onze stichting en in de periode van 1991 – 1998 heeft hij zich als 
vicevoorzitter ingezet voor de hulpverlening aan Roemenië. In de jaren daarna 
bleef Bé tot het jaar 2002 als ‘technische man’ actief met het inzamelen, 
sorteren en repareren van ontvangen goederen, waarbij met name vele 
computers en andere apparatuur door zijn handen zijn gegaan.  
Maandag 14 mei is onze vrijwilligster Grada Wakker- van der Zanden overleden. 
Grada heeft zich een aantal jaren actief ingezet bij het sorteren en inpakken van goederen.  
 
Als bestuur en vrijwilligers van de stichting Contacten Roemenië – Vianen wensen wij de beide 
families, ook nu nog, veel sterkte met het verwerken van dit verlies.  
 
Secretaris gezocht 
Tijdens de vrijwilligersavond op donderdag 18 januari 2018 hebben we afscheid genomen van Els 
ter Haar als secretaris van onze stichting. Mocht er iemand zijn die belangstelling heeft om de 
vacante plaats van secretaris binnen het bestuur in te vullen dan kunt u altijd contact opnemen 
met één van de bestuursleden.  

Ik wens u allen namens het bestuur alle goeds voor de toekomst, veel leesplezier, veel 
gezondheid en als u nog met vakantie gaat een prettige reis en verblijf.                                      

Sjaak van der Leij, voorzitter
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Verslag voorjaarstransport 2018 
 
Algemeen 
Het thema van het eerste voorjaarstransport is; Wachten, Wachten en nog even wachten! 
 
Het laden is deze keer niet zonder slag of stoot gegaan. Het heeft beslist niet aan de 
voorbereidingen gelegen; het bestuur heeft in januari 2018 reeds een datum en het programma 
(inclusief begeleiding) afgesproken en ruimschoots op tijd de transporteur van onze plannen 
ingelicht. Vervolgens heeft de transporteur het bestuur schriftelijk één en ander bevestigd. Dit 
zou betekenen, dat op dinsdag 24 april 2018 om 8:00 uur een truck met mega-oplegger gereed 
zou staan om geladen te kunnen worden. 
Evenwel, op genoemde datum en tijdstip staat – naast het gebruikelijke magazijnteam - een 
uitgebreid aantal vrijwilligers (Hans Buikema, Peter Heijkamp, Harm Hoving, Kees Mandersloot, 
Frits van der Schaaf en Jan de Wit) gereed om aan de slag te gaan. Daarbij mogen we natuurlijk 
Agnes van der Molen niet vergeten, die (traditioneel) al jaren lang de catering bij het laden van 
een transport verzorgt! Op dat moment is er (helaas) nog geen vrachtwagen in velden of wegen 
te bekennen, de aanwezigen doden hun tijd met het sorteren en klaarzetten van de diverse te 
transporteren goederen, die in kartonnen dozen (van diverse formaten) zijn ingepakt.  

   
 
Na enkele uren wachten ben ik, Sjaak van der Leij, maar eens met de transporteur aan het 
bellen geslagen. En ja, de eerste tegenvaller: het blijkt, dat de ingeplande vrachtwagen (forse) 
vertraging heeft opgelopen bij zijn vorige klus, waarbij de chauffeur dat niet heeft doorgegeven 
aan de transporteur. Een optie is om te wachten op een vrachtwagen die uit Brugge moet komen 
en waarschijnlijk aan het einde van de middag in Hagestein zal kunnen arriveren. Een andere 
optie is om uit te wijken naar donderdagochtend, hetgeen het programma in Roemenië totaal in 
de war zal schoppen. Schoorvoetend wordt met deze optie ingestemd, totdat Sjaak plotseling 
een mailtje krijgt, waarin wordt aangegeven, dat er ’s middags om twee uur een vrachtwagen 
beschikbaar zal zijn, weliswaar geen megatrailer, maar een kleinere uitvoering. Nadat al een 
gedeelte van de vrijwilligers weer huns weegs zijn gegaan heeft het magazijnteam met de nog 
aanwezige vrijwilligers afgesproken om op dit voorstel in te gaan. Sjaak heeft dit doorgegeven 
aan de transporteur en de dan nog aanwezigen hebben aangegeven om per half twee terug te 
keren, dan wel te vertrekken naar andere verplichtingen. 
 
Voor het gedecimeerde gezelschap begint om half twee weer een periode van wachten, wachten 
en nog eens wachten. Om drie uur neemt Jan van Beek telefonisch contact op met Sjaak van der 
Leij, die op dat moment in Den Haag in vergadering zit en die op zijn beurt weer contact 
opneemt met de transporteur. Nadat de transporteur de betreffende chauffeur op het spoor is 
gekomen, wordt Sjaak weer verwittigd en krijgt te horen: de chauffeur is weliswaar onderweg, 
maar kan niet eerder dan half zeven in Hagestein zijn. Als de dan nog aanwezige mensen in 
Hagestein dit horen, wordt onmiddellijk het besluit genomen om deze laadsessie voor vandaag af 
te kappen en morgenvroeg om half acht weer aanwezig te zijn. 
 
Om half acht de volgende morgen is de harde kern van het laadteam weer aanwezig, helaas 
zonder vrachtwagen met chauffeur. Jos en Jan van Beek gaan rondrijden om te bezien of de 
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chauffeur soms ergens is gaan parkeren. Telefonisch contact met Sjaak levert op dat er een 
vrachtwagen op weg is naar Hagestein, dus is het devies weer: wachten. 
En jawel, om half negen verschijnt een Mercedes truck met oplegger, waarvan chauffeur Immer 
Birtalan weet te vertellen, dat hij opdracht heeft gekregen om een rit naar Gilau en Reghin te 
maken. Het mag geen verwondering heten, dat hij met open armen wordt ontvangen; hij heeft 
zijn combinatie nauwelijks achteruit geparkeerd, of de heftruck met spullen staat al klaar naast 
de trailer. Na het invullen van de voor het transport benodigde papieren (paklijsten, verklaring 
van gratis giften, draaiboek) gaat Immer gelijk volledig meehelpen met het laden. 

  
Het is de bedoeling, dat er in de plaatsen Gilau en Reghin in Roemenië worden gelost. In Gilau 
worden tevens goederen voor het Christelijk opvangcentrum in Cluj afgegeven, die later door 
Petru Morar, de beheerder van het centrum worden opgehaald. De planning is aanvankelijk, dat 
op vrijdag 27 april om 08:00 uur de vrachtwagen in Gilau gelost zal worden, waarna hij meteen 
zal doorrijden naar Reghin, waar hij om 12:00 uur zou moeten aankomen. Dit strakke tijdschema 
is nodig, omdat voor de mannen en vrouwen, die zullen lossen - allen werknemers van het 
tuincentrum van de gemeente Reghin – om 14:00 uur hun vrije weekend begint. Ten gevolge 
van de vertraging, die we hebben opgelopen, gaan we ervan uit dat de vrachtwagen in de loop 
van de vrijdagmiddag in Gilau aankomt en gelost kan worden. De goederen voor Reghin moeten 
dan op maandag gelost worden. 
 
Er gaat een grote variëteit aan goederen mee met dit transport: heel veel kleding, meubels, 
schoolmeubeltjes, wasmachines, wasdrogers, keukenspullen, medicijnen en 
incontinentiematerialen. Al deze spullen zijn van tevoren door Dik, Willem en Jos uit de tijdelijke 
opslag in Hagestein met een vrachtwagentje opgehaald en gesorteerd opgeslagen in de loods 
aan de Lange Dreef. Het merendeel van de goederen zit verpakt in dozen en opgestapeld op 
pallets. Dankzij de heftruck, die telkens weer door de fa. Dei beschikbaar wordt gesteld, gaat het 
laden in een vlot tempo: ook deze keer werd de vrachtwagen van 90 m³in 5 uur (incl. koffie- en 
eetpauzes) geladen: om twee uur ’s middags vertrekt chauffeur Imre Birtalan met vrachtwagen 
en lading richting Roemenië. Het restant aan helpers kunnen opgelucht naar hun huizen: missie 
volbracht! 
  

 Donderdag 26 april 
Nadat we in de afgelopen dagen druk zijn geweest met het laden van de goederen is het 
vandaag tijd om met een delegatie van het bestuur van de stichting bestaande uit Dik Baars en 
mijzelf te vertrekken richting het vliegveld in Eindhoven. Eveline, dochter van Dik brengt ons aan 
het begin van de middag met de auto naar het vliegveld waar we met vlucht W6 3342 om 16:15 
uur opstijgen richting Cluj-Napoca.  
 

 
Na aankomst op het vliegveld om 19:35 uur kunnen we vlot naar de verhuurbalie om de auto op 
te halen. We krijgen hier een splinternieuwe Hyundai I20 mee met 3,8 kilometer op de teller.  
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Het is gelukkig nog redelijk licht en de autorit van het vliegveld naar camping El Dorado in Gilau 
verloopt de eerste kilometers vlotjes. Zodra we echter in de buurt van Floresti komen belanden 
we, ook in de avond, in een file die veroorzaakt wordt door wegwerkzaamheden.  
Omstreeks 21:00 uur arriveren we op de camping waar we hartelijk welkom worden geheten 
door Gyöngyi en Attilla Ianosi. We krijgen een heerlijke maaltijd en al etende worden de eerste 
ervaringen van de afgelopen jaren met elkaar gedeeld. Rond middernacht vertrekken we naar 
ons appartement waar we logeren. Morgen verwachten we de vrachtwagen met de goederen. 
Onze Roemenië reis is begonnen en ik hoop dat we opnieuw mooie ervaringen opdoen en 
nieuwe initiatieven van de grond kunnen krijgen om ons werk voort te zetten. 
 

 Vrijdag 27 april 
 Na een gezellige avond en een heerlijke overnachting hebben we 
vanmorgen overleg gehad over de te nemen acties. Van de 
chauffeur is het bericht ontvangen dat hij vertraging heeft 
opgelopen en de verwachting is dat hij pas omstreeks 19:00 uur 
in Gilau zal aankomen. Het lossen van het eerste deel van de 
lading zal dan vanavond gebeuren en daarna zal de vrachtwagen 
doorrijden naar Reghin. Het lossen van het tweede gedeelte van 
de goederen kan dan echter door de combinatie van het 

weekend en een tweetal nationale vrije dagen in verband met de 1 mei viering niet eerder 
plaatsvinden dan woensdag 2 mei.  
 

Het geplande programma voor deze week wordt na telefonisch 
overleg met Peter Schüller volledig omgegooid en in de middag 
vertrekken we naar Floresti om daar een vernieuwd 
kennismakingsbezoek aan Marien & Yvonne Kroon te brengen die 
daar de stichting 
Charis leiden en 
werkzaam zijn 
onder de Roma 
(zigeuners) welke 
leven onder veelal 
erbarmelijke 

omstandigheden. Op deze Koningsdag zijn ze 
druk bezig met het versieren van het gebouw met rood/wit/blauwe vlaggen en oranje slingers.   
Marien geeft aan dat de kerkgemeenschap nog steeds groeit en het ook gelukt is om de scholing  
van kinderen en vrouwen uit de wijk te laten groeien van 40 naar 60 personen. Met een team 

van 12 vrijwilligers worden de diverse 
activiteiten draaiende gehouden. In 
september dit jaar is het de bedoeling 
om ook een programma te straten met 
mannen. 1 keer per maand wordt er 
een voedselproject gedraaid waarbij in 
een grote keuken goede maaltijden 
worden klaargemaakt en uitgedeeld 
onder de Roma. Goede voeding is een 
groot probleem. Op deze manier (en 
met voorlichting)proberen ze het 

eetgedrag enigszins positief te beïnvloeden. Gevraagd wordt naar kinderspeelgoed voor kinderen 
in de leeftijd van 4-15 jaar en ook (kinder)fietsen zijn van harte welkom. 
 
Na de uitwisseling van onze contactgegevens en de afspraak dat we elkaar op de hoogte zullen 
houden van de ontwikkelingen binnen de stichting zijn we omstreeks 16:00 uur doorgereden 
naar Reghin waar we Heinz Peter Schüller en zijn lieve vrouw Lucretia ontmoeten. Onder het 
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avondeten wat we gebruiken in hotel Central waar we ook zullen logeren, nemen we het 
programma voor de komende week door.  
Het was een nieuwe dag vol mooie kennismakingen en eerste ervaringen waarbij we ook de 
eerste inventarisatie van wensen hebben kunnen noteren.  
 

 Zaterdag 28 april 
Omdat we in het weekend niet veel kunnen doen ten behoeve van het transport worden we door 
Peter meegenomen naar de forellen kwekerij Fishersman’s Inn in het hart van het pittoreske 

   
bergdorpje Hanul Pescaresc in de Niray vallei. Het is een prachtige zonnige dag en er zijn veel 
bezoekers die hier zelf hun vis komen vangen om die mee naar huis te nemen. Wij worden 
uitgenodigd voor een heerlijke lunch bestaande uit verse forel met polenta, een traditioneel 
gerecht van griesmeel van maïs. Vervolgens rijden we door het prachtige Roemeense landschap 
terug naar Reghin waar we Peter thuis afzetten. Dik en ik maken een korte wandeling door de 
stad en zien hoe de stad zich ontwikkelt in de loop van de jaren. Veel huizen hebben een 
opknapbeurt gehad, maar we moeten ook vaststellen dat er nog vele moeten volgen. Het 
winkelcentrum heeft een moderne uitstraling en wordt druk bezocht door boodschappen doende 
mensen. Omdat het een warme dag is wordt ook het park en de speeltuin druk bezocht door 
ouders met (kleine) kinderen. 

    
 

Zaterdagavond zijn we op uitnodiging van burgemeester Maria Precup uit eten geweest en 
hebben we informatie uitgewisseld over de bestuurswisselingen in de stichting, het transport, de 

plannen voor de toekomst waarin 
vriendschap en uitwisseling van 
ervaringen tussen de twee  steden 
Reghin en Vianen centraal staat. 
In dit gesprek heeft de 
burgemeester nogmaals 
aangegeven graag intensiever 
contact te willen onderhouden met 
de gemeente en de bevolking van 
Vianen.  

Verder hebben we gesproken over de onderwijsmogelijkheden in Roemenië in zijn algemeenheid 
en in de regio Reghin in het bijzonder. Vanuit de gemeente zijn ze druk bezig de scholen aan te 
passen aan de voorwaarden van deze tijd en proberen ze waar mogelijk geld vrij te maken voor 
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vernieuwde materialen en o.a. schoolmeubelen. In de afgelopen jaren hebben we al vele 
schoolmeubeltjes mogen transporteren, maar ook deze keer werd de vraag gesteld of er nog 
meubels beschikbaar zijn. Ik heb aangegeven dat we opnieuw ons best gaan doen.  

Het was een prachtige en bijzondere dag waarin vriendschap centraal stond. 
 

 Zondag 29 april 
 De dag begint met het bijwonen 
van een kerkdienst in de 
Evangelische Kirche in Reghin. 
Na een hartelijk welkom in de 
Duitstalige kerkdienst worden 
we na de dienst uitgenodigd aan 
de koffietafel bij de predikant.   
 
Daarna volgt een bezoek aan de 
orthodoxe priester Ioan in 
Gledin, waar we kijken naar de 
vorderingen van het Altenheim (bejaardentehuis). Een aangebrachte 
plaquette op de muur verwijst o.a. naar onze jarenlange hulpverlening 
bij de opbouw van dit tehuis. We gebruiken de lunch bij de priester en 
ontmoeten daar een aantal muzikanten van het folklore orkest ‘Muzica 
Divertis’ wat vanavond zal optreden in Bistrita.  

 

    
In de middag is er nog een interview met de lokale televisie van Reghin en daarna rijden we door 
het berglandschap van de Voor-Karpaten en genieten samen met Peter en Ioan die ons 
vergezeld van het prachtige zonnige weer, de schitterende vergezichten en de natuur in de 
omgeving van Sebis. Aan het einde van de middag rijden we richting Bistrita waar we ’s avonds 
in het Centrul Cultura Dacia een concert bijwonen van het mannen koraalkoor ‘Armonia’ en het 
folklore orkest ‘Muzica Divertis’.  
 

   
 
Een concert vol Roemeense muziek in verband met de viering van het 100-jarig bestaan van 
Roemenië. Wederom een nieuwe en bijzondere muzikale ervaring waar ik van heb genoten. 
Omstreeks 23:30 uur zijn we na een autorit over de donkere veelal onverlichte bergwegen weer 
terug in ons hotel in Reghin. Op naar morgen, een dag vol nieuwe uitdagingen. 
 
 
 



 9 

 Maandag 30 april 
In verband met de 1 mei viering van morgen is er ook vandaag een nationale vrije dag in 
Roemenië.  
Vandaag volgen we dus het voorbeeld van de vele Roemenen en krijgen we een toeristische dag 

voorgeschoteld met een bezoek 
aan de Marea de la Munte 
Colibita, midden in het 
natuurgebied van de Karpaten. 
Dit prachtig gelegen bergmeer 
ligt in een schitterende 
omgeving en wordt door vele 
dagjesmensen bezocht. 120 jaar 
geleden was deze plaats al 
bekend omdat er een TBC-
sanatorium gevestigd was. De 
kracht van de ozon hier was zo 
groot en goed dat het een 

kuuroord is geworden. Op de terugweg genieten we in het lokale café van Budacu de Jos van 
een heerlijk ijsje omdat het ook vandaag weer zomers warm is. Vanavond hebben we geen 
activiteiten en morgen kunnen we kennis maken met de Roemeense 1 mei viering, een feestdag 
die bij ons in Nederland niet actief gevierd wordt. 
  

 Dinsdag 1 mei 
Sinds 1890 wordt 1 mei in Roemenië als nationale feestdag gevierd. Morgenavond zal tussen het 
grote en het kleine stadspark een groot optreden zijn van bekende Roemeense artiesten met o.a. 
Andreea Morariu en Florin Vos. In verband met de vrije dagen en het prachtige zomerse weer 
zijn veel Roemeense gezinnen er vandaag opuit getrokken de natuurgebieden rond Reghin in. 
Een populaire bestemming is Deda aan de voet van het Calimanigebergte. Hier is ook de 

oorsprong van de Donka Quelle, een bron waarvan het water 
zeer zuiver, lekker en populair is. De waterstroom komt 
uiteindelijk in de rivier de Mures uit. We bezoeken de cabana 
(vakantiewoning) van Heinz Peter Schüller in dit gebied en zien 
hoe druk het hier is met dagjesmensen. Morgen kunnen we 
eindelijk de vrachtwagen met de goederen lossen en kan de 
verdeling over de verschillende projecten beginnen. Vandaag is 
het nog genieten van de natuur. 

 
 

 Woensdag 2 mei 
Vandaag komt de vrachtwagen met de goederen om te lossen in Reghin. De chauffeur zal er 

volgens afspraak tussen 09:00-10:00 uur zijn. Na het ontbijt zijn we 
omstreeks 09:45 uur bij het depot, maar al wie er zijn…..geen 
vrachtwagen, geen helpers en geen Heinz Peter Schüller.  
Opnieuw wachten dus. Omstreeks 10:30 uur zien we de vrachtwagen 

aankomen en 
arriveren ook de 
medewerkers 
van de 
gemeente.  
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Vele handen maken ligt werk en in anderhalf uur is de vrachtwagen volledig uitgeladen en staan 
de goederen in de loods.  

   
 
We nemen afscheid van de chauffeur en tijdens de lunch in aanwezigheid van burgemeester 
Maria Precup nemen we de afgelopen week nog even door. We bedanken haar en Heinz Peter 
Schüller voor de geboden gastvrijheid. We worden van harte uitgenodigd om aanwezig te zijn bij 
‘de dag van de gemeente Reghin’ op 13-15 juli. Na de lunch nemen we afscheid en rijden we via 
de bergroute bovenlangs terug naar Gilau waar we de nacht zullen doorbrengen op Camping 
Eldorado. Morgenmiddag vliegen we terug naar Nederland en kunnen we terugkijken op een 
geslaagde en bijzondere week waarin ik weer een hoop heb mogen zien en leren over de 
(leef)omstandigheden in Roemenië. Het blijft een prachtig land met grote potentiële 
mogelijkheden voor de toeristenbranche. 

 
   

 Donderdag 3 mei 
Na het ontbijt bij Gyongyi en Attilla Ionasi 
thuis gaan we de koffers pakken, nemen we 
ook hier afscheid en rijden richting het 
vliegveld van Cluj-Napoca. Ook vandaag 
hebben we oponthoud door de 
wegwerkzaamheden, maar met een klein 
uurtje vertraging komen we toch nog op tijd 
aan. Bij het inleveren van de auto blijkt dat 
we in de afgelopen week 910 km hebben 
verreden. Het inchecken gaat voorspoedig 
en om 14:30 uur lokale tijd stijgen we op 
richting Eindhoven / Nederland.  

Daar worden we opgewacht door Jiska, een andere dochter van Dik, die ons weer naar Vianen 
zal brengen. Het einde van een prachtige week. 

 
Dik Baars & Sjaak van der Leij 
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ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING (AVG) 

 

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent 

dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). Door de AVG heeft 

een organisatie meer verplichtingen bij het verwerken van persoonsgegevens. 

We vatten de belangrijkste feiten rondom de Algemene verordening gegevensbescherming 
(AVG), de nieuwe wet op de bescherming van persoonsgegevens, voor u samen, voor zover deze 
van toepassing is voor de Stichting Contacten Roemenië – Vianen:  

• Wij bewaren de namen, adressen, e-mailadres van onze donateurs en van personen, die 

wij een Nieuwsbrief dan wel een persoonlijke brief sturen in een door het bestuur te beheren 

bestand. 

• Wij bewaren uw gegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan en noodzakelijk is voor 

de verwerking hiervan. De bewaartermijn kan dus per gegeven verschillen, afhankelijk van de 

aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. 

• Wanneer de bewaartermijn is verstreken, zorgt de Stichting Contacten Roemenië – Vianen 

ervoor dat de betreffende gegevens worden vernietigd.  

• Na uw verzoek tot uitschrijving, wissen wij uw naam, adres en of e-mailadres uit ons 

bestand en alle daaraan gekoppelde correspondentie. (Recht op vergetelheid)  

• Wij delen uw gegevens nooit met derden, tenzij wet- en regelgeving ons daartoe 

verplichten, zoals de gegevens bij betalingsverkeer.  

• U heeft het recht om in te zien hoe we uw data gebruiken en beheren.  

• Uw persoonlijke en zakelijke gegevens zijn bij de Stichting goed beschermd.  

  

Vriendelijke groet,  

 

J.S. van der Leij  

Voorzitter 
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Jaaroverzicht Secretariaat 2017 
 

In het onderstaande jaaroverzicht zijn de diverse van belang zijnde aspecten, die in 2017 hebben gespeeld 
vermeld. 

 

Bestuur 
Per 1 januari 2017 bestaat het bestuur uit de volgende personen: 

 
 

 
 

 

 
 

 
Sjaak van der Leij            Els ter Haar                Jan van Beek                Jos Vroege  

- voorzitter                      - secretaris                  - penningmeester          - bestuurslid 

 
In september 2017 heeft Els ter Haar aangegeven, dat zij – om persoonlijke redenen – per 1 januari 2018 

zal aftreden. Binnen het bestuur is afgesproken, dat Jan van Beek (tot er een nieuwe secretaris is 
gevonden) zal optreden als waarnemend secretaris.  

 
Het bestuur heeft in 2017 zes maal (regulier) vergaderd. 

 

Sinds 1 januari 2011 treedt Dik Baars op als magazijnmeester. Voor alle voorkomende 
werkzaamheden wordt hij daarin bijgestaan door Willem Heijkamp, Jos Vroege en een flink 

aantal vrijwilligers (sorteren en inpakken van goederen (maandelijks) en het laden van de 
vrachtwagen (t.b.v. voor- en najaarstransport)). 

 

   

 

 
 

 
 

 
 

 

Financiën 
Hierover wordt in een apart overzicht gerapporteerd. Ook dit overzicht is beschikbaar en te lezen op de 

website van de stichting. 
 

Activiteiten 

In 2017 zijn de volgende activiteiten ontplooid: 

 Inzamelen van goederen (maandelijks) 

 Selecteren en inpakken van goederen (maandelijks) 

 Ophalen van goederen bij leveranciers en particulieren (naar behoefte) 

 Netwerken met andere stichtingen/organisaties in het kader van hulpverlening aan andere projecten. 

 Transport naar Roemenië (in april en augustus) 

 Vrijwilligersavond (in januari) 
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Nieuwsbrief 

In januari en november zijn nieuwsbrieven uitgegeven en verspreid naar donateurs en ondersteuners van 

de Stichting. In mei is tevens een nieuwsflits beschikbaar voor dezelfde doelgroep die wordt uitgereikt 
tijdens de maandelijkse inzamelingen. 

    
 

Huisvesting 

Het gehele jaar zijn de goederen van de Stichting ondergebracht in het gebouw van de gemeente Vianen 
aan de Lange Dreef. Hoofdbewoner van het pand is dhr. Ton Agterberg, die dit pand huurt. Hier vindt ook 

de inzameling en sortering van de goederen, alsook het inladen voor het transport naar Roemenië plaats. 
Aangezien dhr. Ton Agterberg zijn zakelijke activiteiten heeft uitgebreid, wordt het merendeel van de 

goederen opgeslagen in zeecontainers voor het pand. Inmiddels heeft de Stichting ook mogelijkheden tot 

opslag gevonden in en ander pand aan de Lange Dreef in Hagestein.  
        Vianen,  januari 2018 

 
FINANCIEEL OVERZICHT 2017 

 
In tegenstelling tot het jaar 2016 heeft de stichting een evenwichtig en rustig jaar gekend: 

 Ondanks het feit, dat we het grootste deel van het afgelopen jaar een beperkte opslagruimte 
hebben gehad, heeft de opslag van goederen geen al te grote problemen opgeleverd. Door de 
twee transporten zodanig te plannen, dat we niet in de problemen kwamen met ruimte voor de 

opslag, hebben we alles in goede banen kunnen leiden. 

 In het derde kwartaal van dit jaar hebben we een aanbod gekregen van een familie uit Hagestein 
om hun leegstaande loods (tijdelijk) te gebruiken voor de opslag van goederen die we in de loods 
van dhr. T. Agterberg niet meer kwijt kunnen. Zoals het zich nu laat aanzien is er sprake van een 

tijdelijke situatie: er zijn met de familie afspraken gemaakt, dat de stichting tot en met de maand 
oktober 2018 kan beschikken over deze opslag. Indien u suggesties heeft voor een definitieve 
oplossing, dan houden we ons aanbevolen! 

 De inzamelingstijdstippen – op de laatste zaterdag van elke maand van 10:00 tot 12:00 uur – 
hebben dermate veel goederen opgeleverd, dat we de kwalitatief mindere spullen kunnen 
doorverkopen aan een handelaar. Hierdoor kunnen we het begrotingstekort flink beperken. 

 Op maandagmiddag worden de resterende binnengekomen goederen door vrijwilligers keurig 
gesorteerd en in dozen verpakt. 

 Er zijn twee transporten; in het voorjaar en het najaar naar de steden Gilau, Cluj Napoca en 
Reghin georganiseerd. Via deze transporten is er in totaal zo’n 200 m³aan goederen aan onze 

contactpersonen in deze plaatsen overhandigd.  

 Via de nieuwsflitsen en -brief en onze website (www. StichtingRoemenie-Vianen.nl) hebben we 
belangstellenden op de hoogte gehouden van onze activiteiten en actualiteiten uit Roemenië.  

 De inkomsten en uitgaven wijken weinig af van de gebudgetteerde cijfers. 

 Ten gevolge van royale giften van sympathisanten en donateurs (tijdens de maandelijkse 
inzamelingen resp. overboekingen naar onze bankrekening 

NL06 INGB 0000 0375 48) hebben we het begrootte negatieve saldo kunnen beperken tot enkele 
honderden euro’s. 

 

Vermogenspositie 
Wel maken we ons zorgen omtrent de vermogenspositie van onze 

stichting: dit jaar zal het voor de tweede keer zijn, dat we onze  



 14 

financiële reserves zullen moeten aanspreken. We doen er alles aan om onze uitgaven tot een minimum te 

beperken. Dit betekent ondermeer, dat we als bestuur besloten hebben om dit jaar beide transporten 

zonder begeleiding naar Roemenië te laten gaan. Op zich geen probleem, maar we hechten er ook aan om 
onze contactpersonen in Roemenië regelmatig persoonlijk te ontmoeten en hun wensen en noden met hen 

te bespreken. Dit betekent in ieder geval, dat er volgend jaar (2018) een transport met begeleiding zal 
plaatsvinden. Ook voor een dit jaar ontvangen uitnodiging voor het bijwonen van de opening van een 

verzorgingshuis in Gledin (op ca. 25 kilometer van Reghin, waarvoor we ook veel goederen beschikbaar 

hebben gesteld), hebben we om die reden bedankt. 
 

De financiële afrekening voor het gehele jaar 2017 ziet er als volgt uit: 

 

Kostenplaatsen  Realisatie  Kostenplaatsen   Realisatie  

Inkomsten:  Uitgaven    

Incidentele giften via Giro     2.510,00  Diverse uitgaven       575,00  

Inzameling Vianen 
          

537,00  Drukwerk 
         

1.371,00  

Giften vast per maand 
          

325,00  Begeleiding - geen WIZZ/auto          63,00  

Rente - Subsidie 
           

1112,00  WIZZ/ autokosten                                                  
                     

0,00 

Inkomsten uit verkoop/acties 
      

2.347,00  Transportkosten vracht 
         

5.022,00  
 
Energie bijdrage             0,00  Oasen            0,00  
 
Speciale giften hulpvraag        0,00  Greenchoice           0,00  

Inkomsten medegebruikers        0,00  Bankkosten  
         

151,00  
 
  Autokosten NL  125,00 

  Speciale (financiële) hulpaanvraag  
             

0,00  

    

Totale inkomsten     6.831,00  Totale uitgaven       7.107,00 

     

Negatief saldo 276,00 Positief saldo  0,00 
     

Totaal      7.107,00  Totaal      7.107,00 

 
Uit het vorenstaande mag wel blijken dat we als bestuur van de stichting – met het nodige “kunst- en 

vliegwerk” – in staat zijn om de stichting draaiende te houden en – gelet op de nog steeds tegenkomende 
nood en armoede in Roemenië – hebben we het vaste voornemen - om door te gaan met de halfjaarlijkse 

transporten. Ook bij de sympathisanten ontmoeten we veel waardering voor onze activiteiten. Daarom 
doen wij een beroep op u en andere (trouwe) contribuanten, om ons via de collectebus bij de inzameling, 

dan wel via een (eindejaars)gift te blijven steunen.  

We attenderen u erop, dat een gift aan onze stichting aftrekbaar is van de belastingen, aangezien wij als 
stichting – sinds begin 2012 – erkend zijn als charitatieve instelling. 

Deze instellingen zijn terug te vinden op de website van ANBI (Algemene Nut Beogende Instellingen).  
 

Nogmaals hartelijk dank voor de van u ontvangen spullen en giften en wij vertrouwen erop, dat we onze 

activiteiten in 2018 - met uw steun - kunnen en mogen 
continueren. 

 
Vianen, 18 januari 2018 –  

Jan van Beek, penningmeester  
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PROJECTEN DIE DE HULPGOEDEREN HEBBEN ONTVANGEN ZIJN: 
 
Projecten in Gilau:     
(dameskleding, herenkleding, matrassen, incontinentiemateriaal, 
dekens, keukengerei, schoenen, fietsen)   
 
Contactpersoon: Gyöngyi Ianosi.  
  
1. Sociale hulp aan armlastigen via de stichting Pro Gilau 
2. Zigeunerwijk via Baptistenkerk 
3. Reformatorische kerk 
4. Klooster 
5. Hospitaal 

 
 
Projecten in Cluj Napoca: 
(dameskleding, herenkleding, matrassen,  
 incontinentiemateriaal, dekens, medicijnen)  
 
Contactpersoon: Petru en Rodica Morar 
 
1. Stichting Christelijke hulpverlening 

 
Vanuit Reghin kregen we van Heinz Peter Schüller het volgende bedank mailtje (vertaald): 

 
Beste Vrienden, 
Ja, ik heb het gedaan, het magazijn is leeg. Volg nu een lijst van de projecten die we hebben 
geleverd: 
1.Mitteleschule Nr.1    15.Oamona Klein 
2.Orthodoxe Kirche Apalina    16, Ildiko Ursuly 
3.Schule Nr.6      17. Mariana ormenisan 
4.Evangelische Kirche    18.Glashaus 
5.Stiftung Obereidisch   19. Strasenbau 
6.Orthodoxe Kirche Gledin.   20. Gemeindehof 
7.Bibliotek.     21.Stadtgemeinde (Pampers zum verteilen.) 
8. Altenheim Deda    22.Lagerangestellte 
9. Blasorchester    23.Hundeasylangestellte. 
10.Krankenhaus Reghin   24.Katholischers Kinderheim Glodeni. 
11. Sportklub Reghin.    25.Baptistenkirche zigeuner 
12.Privatfamilien.Cosmin Eidisch  26.Pfingstlerkirche Apalina 
13.Marius Beica    27.Siyialasistentin Apalina 
14.Anabella Holirca 
 
Dus bij deze 27 projecten hebben we de mensen veel 
gebracht en een vreugde gegeven. We danken oprecht alle 
donoren en de vele helpers, zonder welke zoveel dingen 
niet tot ons zijn gekomen.  
 
We hebben een leuke tijd gehad met Sjaak en Dik.  
 
Met vriendelijke groeten aan al onze vrienden,  
Peter & Mariko 
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AANMELDING ALS ‘VRIEND’ VAN DE STICHTING CONTACTEN 
ROEMENIE – VIANEN…. 
 
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 onze 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 Jan van Beek : jvanbeek01@kpnmail.nl 
Natuurlijk kunt u de aanmeldingsstrook ook sturen naar of in de brievenbus stoppen bij ons 
secretariaat aan de Wendelaar 4, 4133 CD Vianen. 
 
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 rekeningnummer  
NL06 INGB 0000 0375 48  ten name van Stichting Contacten Roemenië  – Vianen. 

 
Onze Stichting wordt o.a. gesponsord door: 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 


