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Deze Nieuwsbrief is een uitgave van: 
STICHTING “CONTACTEN ROEMENIË – VIANEN” 

Wendelaar 4, 4133 CD Vianen, tel. 0347–377066 
 

Voorzitter:  
Dhr. J.S. v.d. Leij, Wendelaar 4, 4133 CD Vianen 0347-377066 
e-mail: j.s.vdleij@casema.nl 06-22522021 
  
Secretaris:  
--- Vacature --- 0347-000000 
e-mail:   
  
Penningmeester / Secretaris a.i.:  
Dhr. J. van Beek, Kortenhoevenseweg 99A, 4128 CP Lexmond 0347-341619 
e-mail: Jvanbeek01@kpnmail.nl  

  
Algemeen bestuurslid:  
Dhr J.J. Vroege, Meidoornlaan 30, 4131 AH Vianen 0347-374033 

  
Magazijnmeester:  
Magazijnbeheerder Dhr. D. Baars             0347-375722 

  
Redactie Nieuwsbrief:  
Dhr. J.S. van der Leij, Wendelaar 4, 4133 CD  Vianen 
e-mail: j.s.vdleij@casema.nl  
 

0347-377066 

WEBSITE:   www.stichtingroemenie-vianen.nl 
 
REKENINGNUMMER: 
ING-Bank: NL06 INGB 0000 0375 48 

t.n.v.: Stichting Contacten Roemenië-Vianen te Vianen 
 
INZAMELINGEN: 
Inzamellocatie:  
Lange Dreef 22, 4124 AJ HAGESTEIN 
 
Elke laatste zaterdag van de maand van  
10.00 – 12.00 uur,  
behalve in de maanden juli en december. 

 

 
 

  Opslaglocatie goederen tot ± oktober 2019:  
  Lange Dreef 16, 4124 AJ HAGESTEIN 

 
 

 

Verklaring foto’s op de voorpagina             – fotograaf J.S.v.d.Leij / J. van Beek - 
1 2019 - Schoolmeubeltjes van de Voorhof & De Wegwijzer staan klaar voor transport .  
2 1994 – Schoolmeubeltjes van de Voorhof & De Wegwijzer zijn in Roemenië aangekomen. 
3 Laden van het voorjaarstransport in mei 2019 
4 Laden van het voorjaarstransport in mei 2019 
5 Hoofdstraat in Reghin in zomerse sfeer 
6 Plaatsnaambord van het nieuwe dorp Hoef en Haag  geeft aan dat we behoren tot de nieuwe 

gemeente Vijfheerenlanden. 

mailto:j.s.vdleij@casema.nl
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Van de voorzitter 
 

- “Waar blijft de tijd …..” 
VIANEN – Als ik terugkijk op de afgelopen eerste half jaar dan stel ik met veel plezier vast dat we 
veel hebben bereikt. Op 7 februari hebben we onze jaarlijkse vrijwilligersavond gehad, waarbij 
we deze keer op bezoek zijn geweest in het Pakhuis van Frank de Kleer waar we gastvrij zijn 
ontvangen. Samen met zijn zoon heeft hij de aanwezige vrijwilligers verrast met een mix van 
schitterende Roemeense zigeunermuziek in soms een Hollands jasje.  
 
In het najaar van 2018 ben ik benaderd door Robin Lieftinck, leerkracht van het Oosterlicht 
College, met de vraag of er mogelijkheden waren voor het organiseren van een uitwisseling van 
leerlingen. Indirect ben ik vanaf dat moment betrokken geweest bij de voorbereidingen van een 
uitwisseling tussen het Oosterlicht College uit Vianen en de “Petru Maior Technological 
Highschool” uit Reghin. In het kader van internationalisering hebben leerlingen uit de klassen 
Zorg en Welzijn leerjaar 3 en 4 van het Oosterlicht College Vianen een uitwisseling met het 
“Petru Maior Technological Highschool” in Reghin gehad.  
Van 12-16 februari zijn de Roemeense leerlingen in Vianen geweest en van 26-30 maart zijn de 
Viaanse leerlingen op bezoek geweest in Roemenië. Ik ben heel blij dat het gelukt is ook op deze 
positieve wijze contacten te leggen met onze Roemeense vrienden in Reghin. Ik hoop dat deze 
positieve ervaringen zullen leiden tot nog meer uitwisselingen tussen de scholen. 
 
In de voorjaarsvakantie (26 februari 2019) hebben we het transport met de schoolmeubeltjes 
van De Voorhof en van De Wegwijzer kunnen realiseren en de tafeltjes en stoeltjes zijn inmiddels 
met veel enthousiasme in gebruik genomen. Op deze manier hebben ze een tweede leven 
gekregen in Reghin. 
 
Na het zeer geslaagde transport van de schoolmeubeltjes is er op dinsdag 7 mei vanuit Vianen 
een volgeladen truck met mega-oplegger richting Roemenië vertrokken. De goederen zijn vrijdag 
10 mei gelost in de steden Gilau, Cluj Napoca en Reghin. 
 
De werkzaamheden van de stichting draaien als een tierelier. De goederen blijven binnenkomen 
en ook bedrijven weten ons te vinden om spullen te schenken voor de medemens in Roemenië. 
Het resultaat hiervan is een vol magazijn en de noodzaak om opnieuw 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 alleen dit jaar al drie transporten kunnen laten rijden en afgerond. Het laatste transport 
is maandag 26 augustus geladen en vrijdag 30 augustus zijn de goederen afgeleverd bij onze 
projecten in Gilau, Cluj Napoca en in Reghin.   
 
Opnieuw zorgen over opslaglocatie   
In de maand juli hebben we in de lokale en regionale kranten uitgebreid aandacht gevraagd voor 
onze zoektocht naar een nieuwe opslaglocatie. In een uitgebreid achtergrondartikel in Het 
Kontakt hebben we onze situatie toe kunnen lichten en een oproep gedaan die helaas niet heeft 
geleid tot een nieuwe ruimte. In verband hiermee zijn we opnieuw in contact getreden met de 
gemeente Vijfheerenlanden om de eventuele mogelijkheden te onderzoeken. Eerdere 
alternatieve locaties zijn niet haalbaar gebleken omdat het om commerciële ruimtes ging waarbij 
het huurbedrag zodanig was dat dit voor de stichting niet betaalbaar is. Opnieuw doen we dus 
een beroep op u om ons te helpen bij het vinden van een nieuw magazijnlocatie!  
Ook met andere instanties en verenigingen binnen de gemeente zoeken we contact om te kijken 
of samenwerking mogelijk is. Zodra dit tot resultaten gaat leiden zullen we u hier uiteraard over 
informeren, want zonder opslaglocatie is ons werk voor Roemenië niet mogelijk!  
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Dertig jaar later    
Eind van dit jaar is het alweer dertig jaar geleden – 21 december 1989 -  dat de omwenteling 
gestalte kreeg en het Roemeense volk het juk van dictator Ceausesco afwierp. Sinds die tijd zijn 
we vanuit Vianen actief om onze medemens in Roemenië te ondersteunen en waar mogelijk te 
helpen. Een aantal van onze vrijwilligers is actief vanaf het eerste uur en dat betekent dat deze 
harde werkers inmiddels ook een aantal jaartjes ouder zijn geworden. Met veel bewondering en 
dankbaarheid wil ik onze vrijwilligers bedanken voor hun tomeloze en enthousiaste inzet. Ik hoop 
uiteraard dat ze het nog heel lang vol mogen houden maar ook hier zullen we wel de realiteit 
onder ogen moeten zien. We blijven onze activiteiten met veel enthousiasme voortzetten tot we 
niet meer kunnen, of totdat er in Roemenië geen behoefte meer is aan onze ondersteuning. 
 
Secretaris gezocht 
Het bestuur bestaat op dit moment uit een drietal personen; Jan van Beek is als penningmeester 
en waarnemend secretaris actief, Jos Vroege is ons algemene bestuurslid en zelf mag ik de 
functie van voorzitter vervullen. We worden adviserend ondersteund door magazijnbeheerder Dik 
Baars, maar 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.  
 
Op de volgende pagina’s van deze Nieuwsbrief kunt u de verschillende verhalen en verslagen 
lezen over de activiteiten van de afgelopen periode. Ik wens u allen namens het bestuur veel 
leesplezier, veel gezondheid en als u nog met vakantie gaat een prettige reis en verblijf.  

We hopen u een volgende keer graag weer terug te zien bij één van de volgende inzamelingen. 

Sjaak van der Leij, voorzitter 

 

Vrijwilligersavond 2019 
Deze avond is gehouden op donderdag 7 februari 2019. De start van deze avond verliep 
rommelig, aangezien de kachel in De Korte Inloop defect was. We zijn dus graag op het aanbod 
van Frank de Kleer ingegaan om de avond voort te zetten in Het Pakhuis aan de Bakkerstraat.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
In dit knusse onderkomen (de muziekwinkel van Frank) was een veertiental vrijwilligers 
aanwezig. Na een opening met een algemeen overzicht van Sjaak, heeft Jan de financiële situatie 
van de stichting toegelicht, waarna Agnes van der Molen en Reini Heemsbergen verslag deden 
van de gehouden kascontrole en vervolgens het voorstel doen de penningmeester decharge te 
verlenen! Vervolgens heeft Sjaak foto’s getoond van het voorjaarstransport 2018. Nu neemt 
Frank het woord om ons een stukje mee te nemen in zijn leven met en voor muziek. 
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Frank neemt ons mee in zijn ervaringen in Roemenië en in de Roemeense muziek. Sinds een 
aantal jaren komt hij ook in Reghin. Hij geeft aan “Ik ben in september bij Peter Schüller op de 
koffie geweest in Reghin. Hij doet goed werk. Ik help een schooltje in Ceuas, een erg arme 
Roma-wijk (bij Mures) met instrumenten. Ik heb ook workshops gegeven daar aan de kinderen. 
Dat was prachtig... “  
 

 
 
In september gaat Frank ook weer (een maand) naar Beica-de-Jos (naast Reghin). Een kern met 
hoofdzakelijk Roma bewoners. Hij helpt daar ook zijn vriend in Beica, een vooraanstaande gipsy 
violist en vooral muziekleraar.  

 
Daarna hebben Frank en zijn 
zoon op hun 
muziekinstrumenten een aantal 
Roemeense zigeunerstukken en 
internationale liederen 
gespeeld.  
 
Al met al is het een zeer 
geslaagde en gezellige avond 
geworden! 
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Transport Schoolmeubeltjes naar REGHIN – ROEMENIE. 
 

VIANEN – De scholen “De Voorhof” en “De 

Wegwijzer” zijn inmiddels verhuisd naar hun 

nieuwe gebouw in het park. Het bestuur van de 

Stichting Contacten Roemenië Vianen wil de 

schoolleiding, de kinderen en de ouders van harte 

feliciteren met deze prachtige nieuwe school.  

 

“Grote gebeurtenissen werpen hun schaduw 

vooruit”.  

Medio 2018 hebben we contact opgenomen met de schoolleidingen van “De Voorhof” en “De 

Wegwijzer” die konden instemmen met onze vraag om de schoolmeubels met inventaris te 

laten hergebruiken in scholen in Reghin. Met deze stad onderhoudt Vianen al vele jaren een 

vriendschapsband.  

 

Vervolgens hebben bestuursleden, die het voorjaarstransport in 2018 begeleidden, het plan 

besproken met de burgemeester van Reghin, mevrouw Maria Precup. Hierbij is er gesproken 

over de onderwijsmogelijkheden in Roemenië in zijn algemeenheid en in de regio Reghin in 

het bijzonder. Maria gaf aan dat ze vanuit de gemeente druk bezig zijn de scholen aan te 

passen aan de voorwaarden van deze tijd en proberen waar mogelijk geld vrij te maken voor 

vernieuwde materialen o.a. schoolmeubelen. (Overtollige) schoolmeubels waren dus van 

harte welkom. 

 

Gaandeweg de tijd werden de randvoorwaarden voor dit speciale transport steeds duidelijker: 

alles wat in de af te breken scholen achterbleef kon worden meegenomen, maar dan wel in 

de voorjaarsvakantie 2019. Nadat de vakantiedata waren vastgesteld, bleek, dat we vanaf 

vrijdag 22 februari in de gebouwen mochten om het één en ander te rubriceren en transport 

gereed te kunnen maken. Gelet op de grote hoeveelheid spullen werd een truck met (extra 

grote) oplegger besteld.  

De laaddatum werd vastgesteld op dinsdag 26 februari. En aan hulp bij het laden geen 

gebrek: naast vrijwilligers van de stichting, kregen we via Vluchtelingenwerk Vianen hulp van 

een zevental asielzoekers, vier volwassenen en drie jongens tussen de 15 en de 17 jaar. 

Verder kregen we hulp van Isa, Jens en hun moeder Rianne die een groot dag in de weer zijn 

geweest. Onze complimenten aan alle helpers, ze hebben gewerkt als paarden!  

 

  
 

Enkele dagen voor het transport bleek dat op 26 februari ook asfalteringwerkzaamheden 

rondom beide scholen zouden plaatsvinden. Daardoor kon de truck met oplegger niet vlakbij 

de schoolgebouwen komen. Na ampel overleg werd besloten, dat de truck bij De Hoeksteen 

zou worden geparkeerd en dat de goederen met een klein vrachtautootje vanuit de school 

naar de oplegger zouden worden gebracht. Dat betekende inderdaad, dat alle spullen twee 

maal door onze handen zouden gaan. 
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Omdat we op de vrijdag en maandag, voorafgaande aan de laaddatum, de meubels al zoveel 

mogelijk hebben gesorteerd, konden de vrijwilligers na aankomst van de truck met oplegger 

van start gaan, Dus eerst alles in het vrachtautootje en vervolgens in de oplegger.  

 

            
 

Om 17:00 uur was de oplegger vol, vele bruikbare meubels uit “De Voorhof” en van  

“De Wegwijzer” waren ingeladen. Tevens zijn de holle ruimten tussen de meubels 

volgestouwd met kleding, medicijnen en incontinentiemateriaal. 

 

     
 

Tot onze verrassing kregen we enkele dagen later het bericht uit Roemenië, dat er op 

donderdagochtend 28 februari al werd gelost in Reghin. Onze contactpersoon in Reghin,  

heeft inmiddels laten weten dat al de ontvangen spullen zijn gedistribueerd: Vijf scholen, 

gemeentelijke instellingen en het bejaardenhuis in Gledin hebben de tafeltjes, stoelen of 

kasten ontvangen. 
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Na afloop van deze actie kunnen we tevreden zijn: allereerst in Reghin, waar de spullen 

prima van pas komen, vervolgens de schoolleiding van beide scholen, die trots mogen zijn 

dat de meubels een goede herbestemming hebben gekregen en (last but not least) de 

Stichting Contacten Roemenië – Vianen, die weer een mooie uitdaging gerealiseerd zag 

worden!   

 

Met vriendelijke groet, 

 
Sjaak van der Leij 

Voorzitter Stichting Contacten Roemenië – Vianen 

 
Verslag voorjaarstransport 2019 

 
Na het succesvolle schoolmeubeltransport in februari 2019 waren de pijlen van de stichting weer 
gericht op de twee reguliere (halfjaarlijkse) transporten, te weten het voorjaarstransport in mei 
en het najaarstransport in september. 
In overleg tussen het bestuur en de magazijnmeesters is afgesproken om het voorjaarstransport 
2019 te plannen van 7 t/m 10 mei. Dit betekent dat op dinsdag 7 mei de vrachtwagen geladen 
zou worden, zodat er op vrijdag 10 mei in Roemenië gelost kon worden.  

  
 
Als losplaatsen werd gekozen voor Gilau (camping Eldorado) en Reghin (loods nabij het 
spoorwegstation). Er zouden tevens spullen voor de Christelijke stichting van Petru Morar uit Cluj 
meegenomen worden. Deze spullen zouden door Petru opgehaald worden in Gilau. Tevens is 
afgesproken, dat bij dit transport geen begeleiding vanuit de stichting zou plaatsvinden. 
 

In verband met de beperkte beschikbare ruimte, werd 
besloten om de truck met oplegger voor het laden te 
positioneren bij de loods nabij manege Bosgoed. 
Aangezien veel goederen in de loods van familie 
Ruitenbeek voorhanden zijn, is tevens afgesproken om 
met een kleine vrachtwagen op maandag 6 mei alle 
benodigde goederen uit deze loods over te brengen naar 
de andere loods. Echter, de voor 7 mei bestelde truck met 
oplegger arriveerde al rond het middaguur van 6 mei. Met 
het beperkt aantal aanwezige mensen, die de spullen van 
de ene loods naar de andere loods brachten (Dik, Willem, 
Jos en twee Jannen) werd, samen met de chauffeur, direct 
gestart met het laden van de megatruck.  
 
Om vijf uur ’s middags was zodoende de truck al voor zo’n 
40 % geladen. Op dinsdag 7 mei werd het 
vrijwilligersteam nog aangevuld met vier personen, te 
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weten Kees, Sebastiaan, Hans en Agnes (voor de catering). Met zo’n uitgebreide ploeg zat de 
vaart voor het laden er behoorlijk in, om half één kon chauffeur Marius Giaslui vertrekken richting 
Roemenië.  

 
 
Vanwege hoge tolheffingen in Oostenrijk was de route via Duitsland, Tsjechië, Slowakije en 
Hongarije gepland. Gelet op het vroege tijdstip van vertrek zou de geplande datum van lossen 
(op vrijdag 10 mei, 8 uur in Gilau en 12 uur in Reghin) geen probleem hoeven te zijn. 
De goederen zijn vervolgens gelost in de steden Gilau, Cluj Napoca en Reghin. De gebrachte 
goederen waren zeer divers: naast incontinentiemateriaal, dat in alle drie de steden werd 
afgeleverd, zijn in Gilau hoofdzakelijk kleding en schoenen gebracht, terwijl voor Cluj een flinke 
hoeveelheden medicamenten en andere medische artikelen waren bestemd. Het overgrote deel 
van de goederen werd vervolgens in Reghin - waarmee Vianen een vriendschapsband 
onderhoudt - afgeleverd. Het betreft daarbij vooral kleding, schoenen, meubels, dekbedden en 
matrassen. Bovendien zijn in deze plaats twaalf tv-toestellen afgegeven, die (naar aanleiding van 
een vraag van onze contactpersoon in Reghin) bestemd zijn voor een bejaardenhuis in het nabij 
gelegen Gledin. Bij het laden van de oplegger hebben we dankbaar gebruik gemaakt van een 
heftruck, die belangeloos door de fa. Deij uit Vianen ter beschikking is gesteld.  
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Uitwisseling tussen leerlingen van het Oosterlicht College & Petru 
Maior College uit Reghin in februari – maart 2019 
 
VIANEN - In het kader van internationalisering hebben leerlingen uit de klassen Zorg en Welzijn 
leerjaar 3 en 4, van het Oosterlicht College Vianen een uitwisseling met het “Petru Maior 
Technological Highschool” in Reghin gehad. Van 12-16 februari zijn de Roemeense leerlingen in 
Vianen geweest. Na de aankomst op de luchthaven Eindhoven zijn de leerlingen door ouders 
opgehaald en naar de school gebracht om daar onder het genot van een hapje eten nader kennis 
met elkaar te maken. In de dagen dat de leerlingen in Vianen waren hebben ze kennis gemaakt 
met de school, verschillende theoretische en praktische (kook)lessen bijgewoond, aan 
ontspanning gedaan en een bezoek gebracht aan “This is Holland” in Amsterdam.  
 

 
 
Tijdens de stadswandeling door Vianen en na het beklimmen van de toren van de grote kerk is 
de groep ook nog op bezoek geweest bij Frank de Kleer in de Bakkerstraat, waar onderstaande 
groepsfoto is gemaakt. Tussen 26-30 maart zijn de Viaanse leerlingen op bezoek geweest in 
Roemenië.  

 

 



 11 

Jaaroverzicht Secretariaat 2018 
In het onderstaande overzicht de belangrijkste zaken, die in 2018 hebben gespeeld; 
 
Bestuur 
Per 1 januari 2018 bestaat het bestuur uit de volgende personen:  

• Sjaak van der Leij - voorzitter 
• Vacature    - secretaris 
• Jan van Beek - penningmeester 
• Jos Vroege - lid 

Sinds 1 januari 2011 treedt Dik Baars op als magazijnmeester.  
Bij 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). 
 
Sinds 1 januari 2018 is er een vacature als secretaris ontstaan. Sjaak van der Leij en Jan van 
Beek geven gezamenlijk invulling aan het secretariaat. 
Het bestuur heeft in 2018 vijf maal (regulier) vergaderd. 
 
Activiteiten 
In 2018 zijn de volgende activiteiten ontplooid: 

• Inzamelen van goederen en het selecteren en inpakken van goederen (maandelijks). 
• Ophalen van goederen bij leveranciers en particulieren (naar behoefte). 
• Transporten naar Roemenië (in april en juni) incl. (eenmalige) begeleiding door Sjaak 

van der Leij en Dik Baars. 
• Opstellen van AVG. 
• Vrijwilligersavond (in januari). 
• Contacten met vv Brederodes i.v.m. deelname vanuit Reghin aan het Internationaal 

Jeugd Toernooi. 
• Contacten met het Oosterlichtcollege i.v.m. uitwisseling scholieren. 
• Contacten met De Voorhof en De Wegwijzer i.v.m. overtollige schoolmeubilair.  
• De Voorzitter heeft op 17 december de afscheidsreceptie van het gemeentebestuur 

van Vianen bezocht. 
 
Nieuwsbrief 
In juni is een nieuwsbrief 
uitgegeven en verspreid 
naar donateurs en 
ondersteuners van de 
Stichting. Het bestuur heeft 
aan o.a. de vrijwilligers een 
kerstkaart verstuurd.  
 
Financiën 
Hierover wordt in een apart overzicht gerapporteerd. 
 
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 containers voor het pand. 
Daarnaast heeft de Stichting ook de mogelijkheden tot tijdelijke opslag gevonden in een ander 
pand aan de Lange Dreef in Hagestein.   
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FINANCIEEL OVERZICHT 2018 
Vergelijkbaar met vorig jaar heeft de stichting dit jaar 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 2017 heeft de stichting een aanbod gekregen van een familie uit Hagestein om hun 
leegstaande loods gedurende een jaar te gebruiken voor de opslag van goederen die we in 
de loods van dhr. T. Agterberg niet meer kwijt kunnen. In oktober 2018 is het aanbod voor 
deze opslag met een jaar verlengd. 

• De inzamelingstijdstippen – op de laatste zaterdag van elke maand van 10 tot 12 uur – van 
goederen 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, volgend op de inzamelingstijdstippen, 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 en Reghin 
georganiseerd. Via deze transporten is er in totaal zo’n 200 m³aan goederen aan onze 
contactpersonen in deze plaatsen overhandigd.  

• Via de nieuwsbrief en onze website (www. Stichting Roemenie-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. 
• Aangezien de stichting de schoolmeubels van de school De Voorhof – die per februari 2019 is 

verhuisd naar een nieuw gebouw – zal ontvangen, is besloten om in 2019 een extra transport 
(met schoolmeubels) naar Reghin te organiseren. De oproep aan gemeente, donateurs en 
sympathisanten voor een extra donatie heeft een groter bedrag dan aanvankelijk begroot 
opgeleverd. Omdat deze extra donaties niet de totale kosten van het schoolmeubeltransport 
dekken, zullen we in 2019 worden geconfronteerd met een groter tekort op de begroting dan 
in voorgaande jaren. 

• In 2019 zullen we daarom opnieuw geconfronteerd worden met een verminderde 
vermogenspositie van onze stichting. We doen er als bestuur alles aan om onze uitgaven tot 
een minimum te beperken. Dit betekent onder meer, dat we als bestuur kritisch moeten zijn 
op de diverse kostenplaatsende (onder meer op het aantal nieuwsbrieven en op de 
begeleiding van de transporten naar Roemenië).  
 

De financiële afrekening voor het gehele jaar 2018 ziet er als volgt uit: 
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Uit het vorenstaande mag wel blijken dat we als bestuur van de stichting  in staat zijn om (met 
het nodige “kunst- en vliegwerk”) de beoogde werkzaamheden uit te voeren. Daarom hebben we 
– gelet op de nog steeds tegenkomende nood en armoede in Roemenië – het vaste voornemen - 
om door te gaan met de 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 
de ANBI-status hebben. 
 
We willen bij deze al onze begunstigers bedanken voor 
de ontvangen spullen en giften. Wij vertrouwen erop, 
dat we onze activiteiten in 2019 - met uw steun - 
kunnen en mogen continueren. 
 
Vianen, januari 2019 – 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: Gyongyi Ianosi.  
  
1. Sociale hulp aan armlastigen via de stichting Pro Gilau 
2. Zigeunerwijk via Baptistenkerk 
3. Reformatorische kerk 
 
 
 

 
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, 
 
Kom er vandaag pas aan toe om jullie te bedanken, de vrachtwagen was behoorlijk goed geladen 
en opnieuw genoten veel mensen ervan.  
De verdeling van de goederen over de projecten is als volgt: 
 
1. Altenheim Gledin: verschillende TV‘s, krukken, bed onderleggers, incontinentiemateriaal,  
                             tapijten, en andere dingen 
2. Gemeentehuis: verschillende algemene goederen 
3. Stratenbouw : 1TV, tafel, koelkast, kleding, servies 
4. Evangelische kerk: dozen met Medicamenten, incontinentiemateriaal, rollators. 
5. Kindergarten: kasten, tafels, stoelen 
6. Glashaus: stoelen, bedden, kleding, gereedschap 
7. Orthodoxe kerk Iernut wijk: tafels, Rollators 
8. Agrofarm: kussens, matrassen, tafels, bank, pampers 
9. Dierenarts: matras, Pampers 
10. Kamp: kleding, keukengerij 
11. Particuliere distributie: naaimachine, matrassen. 
12. Directe distributie: verschillende algemene goederen als 
kleding etc. 
 
So auch diesmal haben wir gut gearbeitet. 
 
Dankeschön und  
 
Schöne Grüsse, 
 
Peter & Mariko 
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Als u nog vakantieplannen heeft of misschien denkt aan een bezoek aan Roemenië, 
ga dan ook eens langs bij Camping Eldorado in Gilau, waar Gyongyi & Attila Ianosi u 
gastvrij zullen ontvangen.  
Voor meer informatie: https://www.campingeldorado.com 
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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  
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) voort 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: 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 


