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Van de voorzitter 
 

 
VIANEN – Het jaar 2020 had een bijzonder jaar moeten worden waarin we onder andere 75 jaar 
bevrijding zouden vieren. Een jaar waarin diverse sportieve evenementen als het EK voetbal en 
de Olympische Spelen gehouden zouden worden. Maar het wordt een jaar waarin de gehele 

wereld in de greep gehouden wordt door Covid-19. Ook de activiteiten 
van onze stichting worden beïnvloed door dit virus. Met z’n allen zijn we 
druk bezig om maatregelen te nemen om grip te krijgen en te houden 
op dit virus. Gelukkig zijn er nog geen vrijwilligers getroffen, maar 
gezien de respectabele leeftijd van deze groep mensen hebben we de 
inzamelingen tijdelijk moeten stoppen. Gezondheid is en blijft het 
belangrijkste voor u, voor ons en voor allen die ons lief zijn. 
 
Op 21 december 1989 kreeg de omwenteling in Roemenië gestalte en 

wierp het Roemeense volk het juk van dictator Ceausescu af. Sinds die tijd zijn er vanuit vele 
steden in Nederland organisaties gestart met hulpverlening om onze medemens in Roemenië te 
ondersteunen en waar mogelijk te helpen. Dertig jaar na dato hoor ik van veel collega stichtingen 
dat zij, soms noodgedwongen, stoppen met hun activiteiten en hulp aan de vele projecten. 
Volgend jaar bestaat ook onze stichting dertig jaar. De vraag of wij vanuit Vianen nog wel hulp 
moeten blijven geven of dat wij dit moeten afbouwen hebben we onszelf, zeker in deze tijd, wel 
een aantal keer gesteld, maar na het contact met de mensen in Gilau, Cluj-Napoca, Gledin en 
Reghin komen wij iedere keer tot de conclusie dat onze hulp nog steeds waardevol en welkom is.  
 
Ook het enthousiasme van de bevolking van Vianen en omstreken maakt de keuze om te 
stoppen lastig, want de hoeveelheid en diversiteit aan goederen die we nog iedere keer krijgen 
aangeleverd is hartverwarmend. Ook nu we de inzamelingen dus tijdelijk hebben moeten staken 
krijg ik nog steeds diverse telefoontje en mailtjes of we spullen kunnen gebruiken voor 
Roemenië. Zolang het operationeel, logistiek en financieel mogelijk is blijven we ons best doen 
om de hulpverlening is stand te houden en de transporten door te laten gaan. Gelukkig kunnen 
we voor het laden van de transporten vaak gebruik maken van vrijwilligers van vluchtelingenhulp 
Vianen maar verjonging en aanvulling van ons vrijwilligerskorps zou welkom zijn.   
 
Zoektocht naar opslaglocatie gaat door  
Gedurende het gehele jaar hebben we op diverse manieren aandacht gevraagd voor onze 
zoektocht naar een nieuwe opslaglocatie. Tot op heden heeft dit echter geen positief resultaat 
opgeleverd. In februari jl. hebben we opnieuw contact gezocht met de gemeente 
Vijfheerenlanden om over de eventuele mogelijkheden van gedachten te wisselen. 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 of omdat de ruimte niet 
of nauwelijks bereikbaar was met een vrachtwagen zodat het laden zonder veel extra arbeid 
nagenoeg onmogelijk was. Toch blijven we hoopvol en positief bezig om onze activiteiten voort 
te zetten. 
 
Onderscheiding 
Het lijkt alweer een hele tijd geleden, maar in oktober 2019 ben ik samen met de familie 
Voermans uit Vianen op werkbezoek geweest en hebben we opnieuw gehoord hoe dankbaar de 
mensen zijn met onze hulp. Door de burgemeester van Reghin, Maria Precup, werd ik verrast 
met een ereonderscheiding van de gemeente Reghin; "Als teken van dankbaarheid en 
waardering voor het uitstekende en onvermoeibare vrijwilligerswerk dat is verricht ten behoeve 
van het welzijn van de inwoners van de gemeente Reghin". 
 
Of we ook dit jaar nog fysiek op bezoek kunnen gaan in Roemenië is de vraag. Op dit moment 
kent het land nog steeds een oranje reisadvies, dus alleen voor noodzakelijke reizen. Hoe graag 
ik ook op bezoek zou gaan bij onze vrienden daar, de gezondheid van de mensen daar en hier is 
belangrijker en laten het reizen (voorlopig) dus nog niet toe.  
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Op de volgende pagina’s van deze Nieuwsbrief kunt u opnieuw de verschillende verhalen en 
verslagen lezen over de activiteiten die we als stichting in de afgelopen periode hebben 
ondernomen.  

Ik wens u allen namens het bestuur veel leesplezier en veel gezondheid in deze bijzondere 
corona-tijd en we hopen u een volgende keer graag weer terug te zien bij één van de volgende 
inzamelingen. 

Sjaak van der Leij, voorzitter 

 

Verslag zomertransport 2020 
 

VIANEN – Het is gebruikelijk dat we in het voorjaar een transport laden voor Roemenië. De 

voorbereidingen om op 14 april te gaan laden waren in volle gang. Echter ook hierbij kregen we 

te maken met de corona pandemie, de overheidsmaatregelen, de gesloten grenzen en de 

noodzaak om gepaste afstand te houden tot elkaar (1,5mtr maatregel). Dit alles heeft ervoor 

gezorgd dat er vertraging ontstond in het voorjaarstransport.   

 

We zijn wel in contact gebleven met Roemenië, want ook daar hebben ze te maken met diverse 

maatregelen in het kader van het coronavirus. Zo zijn de verkiezingen voor een nieuwe 

burgemeester en de gemeenteraad uitgesteld naar december dit jaar en zijn er in Reghin 

inmiddels ook meerdere dodelijke coronaslachtoffers te betreuren. Net als wij te maken hadden 

met de oproep om zoveel mogelijk thuis te blijven, zitten ook in Gilau de mensen thuis. Onze 

contactpersoon Gyongyi Ianosi gaf aan blij te zijn dat ze de ruimte van de camping hebben om 

buiten te kunnen “wandelen”. Om de weg op te mogen met de auto hebben ze toestemming 

nodig en worden hoge boetes opgelegd als je niet de juiste papieren hebt. Het corona eist 

inmiddels zijn tol en het levensonderhoud is erg duur geworden voor de gewone burgers. De 

vraag naar voedselpakketten en desinfectantia werd gesteld en we hebben gekeken wat we 

hiermee konden doen in de aanloop naar een mogelijk transport. Veel (toeristische) activiteiten 

liggen stil of komen langzaam weer op gang. Omdat ook bij ons de maatregelen werden 

versoepeld zijn we weer begonnen met het voorbereiden van een transport.  

 

Op dinsdag 23 juni is vanuit de Stichting Contacten Roemenië – Vianen een volgeladen truck met 

oplegger richting Roemenië vertrokken. De goederen zijn donderdag 25 juni gelost bij onze 

projecten in Gilau en Cluj Napoca en vrijdag 26 juni in de gemeente Reghin. Het overgrote deel 

van de goederen is ook nu in Reghin - waarmee Vianen een vriendschapsband heeft - afgeleverd.  

Er is weer een diversiteit aan goederen verzonden: naast incontinentiemateriaal, zijn er in Cluj-

Napoca medicijnen en sondevoeding afgeleverd. Deze keer zijn er dus ook voedselpakketten 

meegegaan omdat door de coronacrisis het in Roemenië voor veel ouderen erg moeilijk is en 

voedselhulp hard nodig is.  
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Het laden van de vrachtwagen is “Corona-proof” geschied (met 1,50 meter afstand en voldoende 

hygiëne maatregelen). In warme omstandigheden is het laden onder leiding van 

magazijnmeester Dik Baars uitgevoerd door de vaste groep vrijwilligers. Dankbaar is gebruik 

gemaakt van de heftruck die belangeloos door de fa. Deij uit Vianen ter beschikking is gesteld. 

 

Inmiddels hebben we bericht uit Reghin ontvangen dat alle goederen verdeeld zijn. Een overzicht 
hiervan kunt u verderop in deze Nieuwsbrief vinden. Veel mensen hebben onze activiteiten 
geprezen en via Peter Schuller hun dank hiervoor overgebracht. Burgemeester Maria Precup 
heeft ons ook, namens de stad, hartelijk bedankt voor de acties en de goederen. 

 

Verslag werkbezoek najaar 2019 
 

VIANEN - Dinsdag 15 
oktober ben ik namens de 
Stichting Contacten Roemenië 
Vianen naar Roemenië 
vertrokken voor een 
werkbezoek aan de 
verschillende projecten. 
Medereizigers zijn de bekende 
Vianezen Jos & Christel 
Voerman die voor het eerst 
Roemenië bezoeken. Na 
aankomst in Cluj Napoca werd 
richting Gilau gereden, waar in 
een appartement op camping 
Eldorado werd overnacht. Met 
de contactpersonen ter plaatse 
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werd gesproken over de omstandigheden en de wensen voor het volgende transport. Na een 
uitstekend verzorgd ontbijt hebben we de spullen weer in de auto gezet om op weg te gaan naar 
Cluj Napoca. 
 
Woensdag 16 oktober werd een bezoek gebracht aan de Fundatia Crestina de Ajutorare, een 
Christelijke stichting die aan sociale hulpverlening in Cluj Napoca doet. Met de contactpersonen 
Petru, Rodica en dochter Oana Morar wordt gesproken over een nieuw opgezet project 
Homecare; Hulpverlening aan (eenzame)ouderen, op gebied van financieel beheer, persoonlijke 
verzorging, omgaan met computers, leren koken en het voorkomen van sociaal isolement.  

 
 

Voor we verder gaan naar Reghin krijgen we eerst van Petru Morar een korte rondleiding door de 
schitterende zonovergoten en in mooie herfstkleuren getooide stad Cluj Napoca.  
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Nadat we afscheid van Petru hebben genomen rijden we in de namiddag door naar de volgende  
plek van ons werkbezoek; Reghin. Hier worden we hartelijk ontvangen door onze contactpersoon 
Peter Schuller. Nadat we zijn ingecheckt in Hotel Central gebruiken we een lichte maaltijd om 
daarna aan het begin van de avond een bezoek te brengen aan de Evangelische Kirche in Reghin 
waar we een rondleiding krijgen van dominee Johann Zey. 

 
In deze kerk is een klein museum 
ingericht om de relatie met de 

Siebenbürger Saksische  
gemeenschap te benadrukken. 
 
Jos Voerman krijgt tijdens de 
rondleiding de mogelijkheid om 
het oude kerkorgel te bespelen 
waar hij graag gebruik van 
maakt. Na een aantal liederen 
gespeeld te hebben nemen we 
afscheid van Johann Zey en gaan 
we terug naar het hotel om te 
genieten van onze nachtrust na 
deze van veel nieuwe indrukken 
en inzichten voorziene dag.  
 
Morgen staat ons weer een 
drukke dag met bezoeken te 
wachten. 
 
 
 

Donderdag 17 oktober om 09:15 uur hebben we een afspraak bij de burgemeester van 
Reghin, Maria Precup. Na een hartelijke ontvangst raken we in gesprek over de ontwikkelingen 
binnen de stichting, over de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden en de vriendschap tussen onze 
twee steden. Met enig ceremonieel vertoon mag ik de nieuwe gemeentevlag overhandigen aan 
de burgemeester.  
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Tevens informeer ik haar over de komst van Sjors Fröhlich als nieuwe burgemeester van onze 
gemeente. Zelf word ik door haar verrast met een onderscheiding van de gemeente Reghin,   
"Als teken van dank en waardering en dankbaarheid voor het uitstekende en onvermoeibare 
vrijwilligerswerk dat is verricht ten behoeve van het welzijn van de inwoners van de gemeente 
Reghin".  
 
Na de fotosessie nemen we afscheid en gaan we op bezoek bij het Augustin Maior college (1ste 
t/m 8ste klas) waar o.a. schoolmeubeltjes en kasten uit Vianen terecht zijn Gedurende de 
afgelopen jaren zijn er inmiddels ruim 7.000 setjes schoolmeubeltjes terecht gekomen in Reghin. 
Dit heeft zelfs de aandacht getrokken van de regionale overheid in Tirgu Mures die de gemeente 
Reghin gecomplimenteerd heeft met de goede staat van de schoolmeubelen in de scholen. Door 
de hulp uit Vianen heeft de gemeente Reghin de mogelijkheid gehad te besparen op de aanschaf 
van schoolmeubelen en hierdoor andere sociale projecten kunnen realiseren. Prachtig dat wij dit 
vanuit Vianen hebben kunnen doen.  

 
 
We volgen een gedeelte van de biologieles die Peter Schuller daar wekelijks geeft en maken 
daarna een korte stadswandeling door het centrum van Reghin.  
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In de middag rijden we naar Gledin, waar we op bezoek gaan bij pastor Ioan en het door hem 
gebouwde bejaardentehuis bekijken. Vervolgens worden we uitgenodigd om mee te gaan naar 
de bergen van Sebris om daar de namiddag door te brengen. We praten veel over onze 
werkzaamheden in Roemenië, de behoeften van de mensen, de omstandigheden en over de 
passie van pastor Ioan om zijn droom om het ouderentehuis in Gledin te realiseren. Het gehele 
traject kent vele tegenslagen en ook nu zijn er nog de nodige (ambtelijke) hobbels te nemen. Het 
drinkwater in het dorp komt standaard uit een bron ter plaatse en wordt door iedereen gebruikt, 
maar omdat dat water in een tehuis gebruikt gaat worden moet het aan allerlei gezondheidseisen 
voldoen en moeten vergunningen en of vrijstellingen aangevraagd worden voordat er mensen 

gehuisvest kunnen worden.  
 

Genietend van een prachtig 
uitzicht op deze zeer zonnige 
herfstdag (25°) op ongeveer 
1000 meter hoogte gebruiken 
we een heerlijke maaltijd en na 
het ondergaan van de zon rijden 
we terug naar Reghin en gaan  
we tevreden terug naar ons 
hotel. Het was opnieuw een 
prachtige, informatieve en 
waardevolle dag. 
 
 
 
 
 
 

Vrijdag 18 oktober zijn we langs de rivier de Mures door de prachtige in herfstkleuren getooide 
Oost- Karpaten naar het 75 kilometer verder gelegen orthodoxe Manastirea "Sfantul Prooroc Ilie" 
in Toplita gereden. Een hartelijk welkom door Abt Emilian, die ons de geschiedenis en het 
ontstaan van het klooster vertelt. Na de lunch rijden we verder naar Moglanesti en hebben daar 
het hoger in de bergen gelegen vrouwenklooster Manastirea "Doamnei" bezocht. Hier hebben we 
mogen zien hoe de historische schilderkunst wordt aangebracht op de muren van de nieuwe 
kloosterkerk. 
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Aan het begin van de avond zijn we weer terug in het hotel voor het afscheidsdiner met de 
burgemeester van Reghin, Maria Precup. 
 

 
 
Zaterdag 19 oktober rijden we terug naar Cluj Napoca om in de middag weer naar Eindhoven 
te vliegen. Nog steeds genieten we van het mooie herfstweer(24°) en de kleurrijke vergezichten 
in de bergen. Onderweg drinken we koffie en passeren we een aantal schaapskudden. Het waren 
een paar prachtige dagen waarin we opnieuw veel gezien en geleerd hebben  inleveren van de 
huurauto en inchecken gaan snel maar daarna begint het wachten. Het wordt zelfs (heel) lang 
wachten want het toestel wat ons terug zou moeten vliegen heeft technische problemen.  
Er is een vervangend vliegtuig vanuit Bergamo gekomen en om 17:45 uur lokale tijd stappen we, 
weggebracht met een eigen bus, als laatste aan boord en wordt het sein "boarding completed" 
gegeven. We gaan op weg naar huis. Roemenië, La revedere! 
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Verslag najaarstransport 2019 
 

Vianen – Maandag 26 augustus 2019 is vanuit de Stichting Contacten Roemenië – Vianen een 

volgeladen truck met oplegger richting Roemenië vertrokken. De goederen zijn vrijdag 30 

augustus gelost bij onze projecten in Gilau, Cluj Napoca en Reghin. Er is weer een diversiteit aan 

goederen op transport gegaan: naast incontinentiemateriaal, dat in alle drie de steden wordt 

afgeleverd, worden in Cluj-Napoca ook medicijnen afgeleverd zijn er ook diverse infuuspompen, 

defilibratoren en andere medische artikelen bestemd voor het ziekenhuis in Reghin meegegaan. 

Het overgrote deel van de goederen werd in Reghin - waarmee Vianen een vriendschapsband 

heeft - afgeleverd. Het laden van de vrachtwagen is weer uitgevoerd door een groep vrijwilligers, 

waarbij ook dankbaar gebruik werd gemaakt van een heftruck, die door de fa. Deij uit Vianen ter 

beschikking is gesteld. Voorlopig was dit het derde en laatste transport van dat jaar. 

 

 

 
Jaaroverzicht Secretariaat 2019 

 
In het onderstaande overzicht zijn in het kort de diverse van belang zijnde activiteiten die in 2019 hebben 

gespeeld vermeld. 

 
Bestuur 

Per 1 januari 2019 bestaat het bestuur uit de volgende personen: 

• Sjaak van der Leij - voorzitter 

• Vacature    - secretaris 

• Jan van Beek - penningmeester 

• Jos Vroege  - lid 
 

Sjaak van der Leij en Jan van Beek hebben gezamenlijk invulling aan het 

secretariaat gegeven. 
 

Dik Baars is nog steeds onze magazijnmeester.  
Met alle voorkomende werkzaamheden wordt hij 

daarin bijgestaan door Jos Vroege en (tot 1 oktober 
2019) Willem Heijkamp.  

 

Het bestuur heeft vier keer regulier vergaderd. 
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In verband met niet beschikbaar zijn van een daarvoor geschikte ruimte verzorgen Dik en Jos tijdens de 

maandelijkse inzameling het sorteren en inpakken van goederen en aangevuld met - een flink aantal - 
vrijwilligers het laden van de vrachtwagen (t.b.v. de voor- en najaarstransporten). Bij het sorteren van 

meubeltjes en het inladen voor het schoolmeubeltransport in februari 2019 waren vrijwilligers en ouders 
van leerlingen behulpzaam. 

 

Activiteiten 

In 2019 zijn de volgende activiteiten ontplooid: 

• Inzamelen van goederen (maandelijks, met uitzondering van juli en december). 

• Selecteren en inpakken van goederen (maandelijks). 

• Ophalen van goederen bij leveranciers en particulieren (naar behoefte). 

• Transporten naar Roemenië (in februari, mei en augustus). 

• Bezoeken aan diverse projecten in de plaatsen Gilau, Cluj en Reghin in Roemenië (door Sjaak van 

der Leij en fam. Voermans). 

• Vrijwilligersavond (in januari). 

• Contacten met vv Brederodes i.v.m. (mogelijke) deelname vanuit Reghin aan het  
Brederode toernooi. 

• Contacten met Oosterlichtcollege i.v.m. uitwisseling van scholieren uit Vianen en Reghin. 

• Contacten met de scholen De Voorhof en De Wegwijzer i.v.m. transport van overtollig 

schoolmeubilair naar Roemenië. 
 

De voorzitter en de penningmeester hebben op 4 januari 2019 de nieuwjaarsreceptie van het 
gemeentebestuur van Vijfheerenlanden bezocht en op 27 maart 2019 een gesprek gehad met 

de waarnemend burgemeester Dhr. J.P. Lokker en de wijkambassadeur voor Vianen van de 

gemeente Vijfheerenlanden. Op 12 april 2019 heeft de voorzitter een vervolggesprek gehad 
met de wijkambassadeur. Vervolgens zijn er diverse gesprekken gevoerd i.v.m. aangevraagde 

subsidies vanuit de gemeente Vijfheerenlanden en het zoeken van magazijnruimte. 
 

Informatie & Nieuwsbrief 

• In januari en maart is een brief gezonden aan de ouders van de scholen over het transport van de 

schoolmeubels van De Voorhof en De Wegwijzer.  

• In juli heeft er een uitgebreid achtergrond stuk in Het Kontakt gestaan over de zoektocht naar 
opslagruimte. 

• In augustus is een Nieuwsbrief uitgegeven en verspreid naar sympathisanten, donateurs en 

ondersteuners van de Stichting.  
 

• Het bestuur heeft aan de vrijwilligers kerstkaarten 

verstuurd. 

• In oktober zijn er in de verschillende kranten (de 
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Vijfheerenlanden, het Kontakt, AD) artikelen verschenen over het bezoek aan Roemenië en de ere-

onderscheiding die we hebben ontvangen voor de jarenlange vrijwillige werkzaamheden die we 
verrichten. 

 
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, als ook 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 een 
container voor het pand. Daarnaast heeft de 

Stichting (tot en met eind oktober 2019) ook de 

mogelijkheden tot opslag gevonden in een ander 
pand aan de Lange Dreef in Hagestein. 

 
Door de gemeente Vijfheerenlanden is aan de 

stichting opslagruimte in de BSO in Schoonrewoerd 

aangeboden. Tijdens een bezoek van Dik Baars en Jan van Beek aan deze locatie, is gebleken, dat – 
vanwege de (on)bereikbaarheid – deze ruimte niet geschikt is als opslagruimte voor onze Stichting. 

 
FINANCIEEL OVERZICHT 2019 

 
De opgestelde begroting voor het jaar 2019 gaf al aan, dat dit jaar financieel een moeilijk jaar zou worden. 

De voornaamste reden voor deze zorg was het feit, dat er – naast de twee reguliere transporten – een 

extra “schoolmeubeltransport” met schoolmeubeltjes van de oude scholen De Voorhof en De Wegwijzer in 
februari van dit jaar verzorgd zou worden. Hiertoe zijn in de tweede helft van 2018 – in overleg met de 

schoolleidingen van deze scholen – reeds afspraken gemaakt. Daarom werd in de begroting een negatief 
saldo van € 3250,= opgenomen. Dankzij de vele giften van donateurs en instanties en een “zuinig beleid” 

van het bestuur zijn we erin geslaagd om binnen het begrootte (negatieve) saldo te blijven.  

In algemene zin kunnen voor het jaar de volgende feiten worden benoemd: 

• 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 (reguliere) 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 grootste deel van 2019 heeft de stichting nog steeds gebruik kunnen maken van het aanbod 

van een familie uit Hagestein om hun leegstaande loods te gebruiken voor de opslag van 
goederen, die we in de loods van dhr. T. Agterberg niet meer kwijt kunnen. Vanaf oktober 2019 
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kunnen we echter geen goederen meer kwijt in deze loods, waardoor de opslag van goederen 

onverminderd een probleem blijft. 

• 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. 
We hebben echter te maken met een betalingsachterstand van ca. € 600,= van de opkopers van 

deze goederen. Het bestuur is toegezegd, dat dit bedrag in 2020 wordt overgemaakt. 

• De problemen met de opslag van goederen nopen de medewerkers van het magazijn, om de 

goederen zo snel mogelijk in te pakken en op te slaan in de beperkte ruimte in de loods van dhr. 
T. Agterberg. 

• Er zijn twee (reguliere) 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.  

• Daarnaast is in februari een mega-oplegger met schoolmeubeltjes van “De Voorhof” en “de 

Wegwijzer” naar Reghin vertrokken. Aldaar zijn deze 
meubeltjes in grote dank aanvaard en geplaatst in de 

diverse scholen.  

• 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. 

• Ten gevolge van de drie transporten is er in de loop 

van 2019 een netelige situatie voor de stichting 

ontstaan. Hierover hebben we melding gemaakt in de 
“bedelbrieven” die we aan onze donateurs en instanties hebben verstuurd. Op deze brieven is door 

de ontvangers ruimhartig geregeerd, waardoor we uiteindelijk binnen het begrootte nadelige saldo 
zijn kunnen blijven. Hiervoor onze hartelijke dank!  

• Ook in 2020 zullen we 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 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 2019 ziet er als volgt uit: 

Kostenplaatsen  Realisatie  Kostenplaatsen   Realisatie  

Inkomsten:  Uitgaven    

Incidentele giften via Giro       3.794,00  Diverse uitgaven       382,00  

Inzameling Vianen 
          

511,00  Drukwerk          672,00  

Giften vast per maand 

          

290,00  Begeleiding - geen WIZZ/auto          589,00  

Rente - Subsidie 

           

1.001,00  WIZZ/ autokosten                                                            771,00 

Inkomsten uit verkoop/acties       1.700,00  Transportkosten vracht 

         

7.593,00  
 

Energie bijdrage             0,00  Bankkosten            145,00  

 
Speciale giften         605,00  Autokosten NL           70,00  

  

 
Speciale 

hulpaanvraag                 0,00 

    

Totale inkomsten     7.901,00  Totale uitgaven       10.222,00 

     

Negatief saldo 2321,00 Positief saldo  0,00 

     

Totaal      10.222,00  Totaal      10.222,00 
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Uit het bovenstaande 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 zolang als mogelijk is 

door te gaan met de (half)jaarlijkse transporten. Ook bij de sympathisanten en inwoners van Vianen 
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 langs deze weg in de eerste plaats onze vrijwilligers bedanken, 

waardoor we in staat zijn om de inzameling en de verwerking van de ontvangen 
hulpgoederen in goede banen te leiden en tevens een hartelijk dank al onze 

begunstigers voor de van u ontvangen spullen en giften.  

 
Wij vertrouwen erop, dat we onze activiteiten in 2020 - met uw steun - kunnen 

en mogen continueren. 
 

Vianen, januari 2020 - Jan van Beek, penningmeester 

 

 

PROJECTEN DIE DE HULPGOEDEREN HEBBEN ONTVANGEN ZIJN: 
 
Projecten in Gilau:      
Contactpersoon: Gyongyi Ianosi.  
  
1. Sociale hulp aan arme gezinnen in Gilau via de stichting Pro Gilau 
2. Ondersteuning aan Zigeunerwijk via Baptistenkerk 
3. Reformatorische kerk 
 
(kleding, incontinentiemateriaal, dekens, campingspullen, aardappelen,      
voedselpakketten)  

 
 
 
Projecten in Cluj Napoca: 
Contactpersoon: Petru en Rodica Morar 

 
1. Stichting Christelijke hulpverlening 

(incontinentiemateriaal, medicijnen en medische hulpmiddelen)  
 

 
Vanuit Reghin kregen we van Heinz Peter Schüller het volgende bedank mailtje (vertaald): 
 
Beste Vrienden, beste Sjaak, 
 
Vandaag zijn de laatste dozen uit het magazijn opgehaald en verdeeld en dus kan ik jullie nu het 
distributierapport sturen: 
1.   Inwoners van het dorp Beica 30 dozen en 40 zakken. 
2.   Medewerkers van de bouwwerf 50 dozen, 40 zakken en 4 stoelen en 1 kastje 
3.   Wegenbouw 38 dozen en 19 stoelen 
4.   Gemeentelijke Glastuinbouwbedrijf 50 dozen 
5.   Gemeentelijke Sociale dienst 10 loophulpmiddelen, 2 rolstoelen, 24 dozen serviesgoed,                
      26 dozen incontinentiemateriaal, 26 dozen kleding. 
6.   Museum medewerkers 20 zakken. 
7.   Gemeentehuis Reghin 92 dozen. 
8.   Markt medewerkers 6 dozen. 
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9.   Kulturhaus 15 dozen. 
10. Lokale politie 28 dozen, glaswerk, 25 kledingzakken en 2 dozen blauw/zwarte uniformen. 
11. Zangvereniging Goreni 10 dozen kleding en 3 dozen speelgoed. 
12. Vereniging van het Heilig Kruis 30 zakken. 
13. Vrouwenvereniging 30 zakken en 1 grote muurversiering 
14. Ziekenhuis in Reghin 5 dozen medicijnen en medische middelen. 
15. Stadskamp 20 zakken en 3 matrassen.  
16. Jachtclub 12 matrassen 1 koelkast, 8 kastjes en 2 bedden. 
17. Zigeunerkwartier 28 dozen kleding 
18. Pleegouders/gezinnen 27 dozen. 
19. Directe distributie aan lokale families 4 zakken en 3 dozen, aan  
     Hongaarse families 5 dozen en 6 zakken. 
 
Dus het werk zit erop, veel mensen hebben jullie geprezen en via mij worden jullie bedankt voor 
de hulp en goederen. Burgemeester Maria Precup, namens de stad, wil jullie ook hartelijk 
bedanken voor uw acties. 
 
So auch diesmal haben wir gut gearbeitet. Dankeschön und schöne Grüße, Peter  
 

 
 

 
Onze Stichting wordt o.a. gesponsord door: 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

 


