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Van de voorzitter 
 

VIANEN – Langzaam lijken we terrein te winnen op het Covid-19 virus. De 
pandemie die hierdoor is ontstaan heeft de wereld in haar greep gehouden. Zowel in Vianen als 
in Roemenië zijn veel mensen ziek geworden en helaas ook gestorven door het virus. Het jaar 
2020 is daardoor een bijzonder jaar geweest waarin we hebben ontdekt wat thuiswerken 
betekent en een lockdown of wat de invloed van een avondklok heeft op ons leven. Ook de 
activiteiten van onze stichting werden beïnvloed door dit virus. Met z’n allen zijn we druk bezig 
om de maatregelen te volgen en grip te krijgen en te houden op dit virus. Gelukkig zijn de 
medewerkers van de stichting niet getroffen, maar gelet op de gemiddelde leeftijd van deze 
groep mensen hebben we de maandelijkse inzamelingen tijdelijk moeten stoppen. Gezondheid is 
en blijft het belangrijkste voor u, voor ons en voor allen die ons lief zijn. 
 
Afscheid nemen ….. 
In oktober hebben we bericht ontvangen dat op 6 oktober 2020 ons oud-
bestuurslid Ger van Zeggelaar is overleden. Ongeveer een week later is ook 
zijn vrouw overleden. Ik heb langdurig binnen de Stichting Contacten Roemenië 
– Vianen samen mogen werken met Ger en hem ook regelmatig mogen 
vergezellen op onze reizen naar Roemenië. Daar werd hij steevast door Peter 
Schuller aangesproken met “Sectretar” omdat hij heel consequent en precies 
notities maakte over de behoeften en wensen die we te horen kregen. Een 
totale opsomming maken van zijn werkzaamheden binnen de Stichting is bijna 
onmogelijk. Ger was vanaf de oprichting betrokken en in de periode van 1991 – 2009 heeft hij 
zich als bestuurslid ingezet voor de hulpverlening aan Roemenië. In de jaren daarna bleef Ger tot 
het jaar 2019 actief met het sorteren van o.a. medicijnen. Wij zijn hem dankbaar voor zijn 
jarenlange inzet. 
In dezelfde periode hebben we ook afscheid moeten nemen van ons oud-bestuurslid en 
vicevoorzitter Ben Kooiman. Begonnen met hulp verlenen in het magazijn en samen met Bé 
Visscher als ‘technische man’ actief met het inzamelen, sorteren van ontvangen goederen en het 
repareren van o.a. computers, is Ben van 1998 – 2005 betrokken geweest bij onze stichting.  
Woensdag 14 april 2021 is Corrie Schutrups-Haakma, overleden. Corrie heeft als vrouw van 
Herman tijdens de start van de stichting samen met de rest van de familie aan de wieg gestaan 
van onze stichting. Ze heeft zich daarna op de achtergrond jaren actief ingezet bij het vele werk 
wat de familie Schutrups heeft gedaan voor de stichting. Tijdens de inzamelingen kwam ze 
regelmatig even kijken naar de activiteiten. Op een gegeven moment liet haar gezondheid haar 
in de steek en hebben wij en zeker jullie langzaam afscheid moeten nemen. Goede herinneringen 
blijven over.  
 
Als bestuur en vrijwilligers van de stichting Contacten Roemenië – Vianen wensen wij de families, 
ook nu nog, veel sterkte met het verwerken van deze verliezen.  
 
Dertig jaar hulpverlening 
Op 7 mei 1991 is onze stichting opgericht. Daarvoor was er op persoonlijke titel met behulp van 
een aantal enthousiaste vrijwilligers sinds december 1989 al een aantal hulptransporten 
gerealiseerd. Dit betekent dat we op 7 mei 2021 ons 30-jarig bestaan vieren. Verderop in 
deze Nieuwsbrief zullen we terugblikken op dertig jaar hulpverlening tussen Vianen en Roemenië.  
 
In deze 50ste Nieuwsbrief kunt u opnieuw de verschillende verhalen en verslagen lezen van de 
activiteiten die we als stichting in deze bijzondere periode toch nog hebben ondernomen. Tevens 
is dit onze verantwoording over het gevoerde (financiële) beleid in het afgelopen jaar 2020. 

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

Sjaak van der Leij, voorzitter 
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Terugblik op 30- jaar 
hulpverlening 1991 - 2021 

 
Even een korte terugblik Op 21 december 
1989 kreeg de omwenteling in Roemenië 
gestalte en wierp het Roemeense volk het 
juk van dictator Ceausescu af. In die tijd is 
er vanuit vele steden in Nederland gestart 
met hulpverlening aan onze medemens in 
Roemenië. Dertig jaar na dato zijn we als 
stichting nog steeds actief om onze vrienden 
in Gilau, Cluj-Napoca, Gledin en Reghin te 

helpen en te ondersteunen met alles wat in ons vermogen ligt. Iedere keer komen we tot de 
conclusie dat onze hulp nog steeds waardevol en welkom is.  
 
Ook het enthousiasme van de bevolking van Vianen en omstreken blijft groot, want de 
hoeveelheid en diversiteit aan goederen die we nog iedere keer krijgen aangeleverd is 
hartverwarmend. Zeker toen we de inzamelingen tijdelijk hebben moeten staken, kreeg ik 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 in 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.   
 
Of we dit jaar nog fysiek op bezoek kunnen gaan in Roemenië is de vraag. Op dit moment zijn de 
reisbeperkingen (oranje reisadvies) nog steeds van kracht, 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.  

In deze bijdrage wil ik u graag meenemen op een soort reis door de tijd waarin ik wil proberen u 
een beeld te geven wat er in de afgelopen dertig jaar heeft plaatsgevonden aan ontwikkelingen 
en vooruitgang in het land Roemenië. Het is zeker geen volledig overzicht maar is daar ook niet 
voor bedoeld. Wel hoop ik dat u één of meerdere momenten van herkenning hebt en beseft 
hoeveel goeds we hebben kunnen bereiken met onze hulpverlening. 

De start van de activiteiten vanuit Vianen zijn dus in 1991 begonnen terwijl er al vanaf 1989 
hulptransporten reden.  

 

1989 – Het eerste transport vanuit Nederland naar Roemenië vertrok op 
27 december 1989. Zaterdagmorgen 30 december arriveerde dit 
transport in Roemenië. Onder militaire begeleiding reed dit konvooi naar 
de stad Cluj Napoca. Alle medische zaken werden hier uitgeladen bij de 
centrale apotheek. Zondag 31 december werden de laatste 
hulpgoederen afgegeven in Gilau. 
 
1991 - Kort na Nieuwjaar kwamen de vertegenwoordigers van de 
stichting erg vermoeid door de vele indrukken en vooral het chronisch 
gebrek aan nachtrust, maar zeer voldaan weer thuis en begonnen 
meteen weer voedselpakketten, brood en kleding in te zamelen voor het 
volgende transport in februari. Zo gingen we, gedreven door wat we 

gezien hadden, door. In mei een volgend transport en in het najaar weer. Het enige probleem 
was de hoge kosten voor het transport bij elkaar te krijgen. Elk transport betaalde Herman 
Schutrups eerst zelf en naderhand kreeg hij dan door giften van vele mensen het geld 
grotendeels weer terug. Op een gegeven moment zei Bé Visscher: “Herman, dit kan zo niet 
doorgaan. Je moet zorgen, dat je eerst het geld bij elkaar hebt en dan ga je een transport 
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regelen. Je moet niet langer persoonlijk aansprakelijk zijn en een stichting oprichten. Dan worden 
de verantwoordelijkheden niet alleen door jou gedragen, maar door het gehele bestuur”. En zo 
werd op 7 mei 1991 bij notaris Esser deze stichting in het leven geroepen met als doel, in te 
spelen op de vanuit Roemenië kenbaar gemaakte behoeften. De stichting zal werken vanuit een 
christelijke achtergrond en het evangelisch principe, gestoeld op de Bijbel, met als leidraad 
Jacobus 1 vers 22, waar staat: ”zijt daders des woords en niet alleen hoorders”. Herman den 
Dulk en Jan Scheringa waren bereid zitting te nemen in het bestuur als respectievelijk secretaris 
en penningmeester. 

 
Vanaf dat moment werden eerst de financiën zeker gesteld en daarna het transport geregeld, 
meestal 2 maal per jaar: in het voorjaar en in het najaar. Het aantal projecten varieerde meestal 
tussen de 40 en 50 projecten per transport.  
Ook heeft onze stichting aan de wieg gestaan van de Kerkenband tussen PKN Vianen en de 
Reformatische kerk in Gilau en de Stedenband van Vianen met Reghin en “Vegen voor 
Roemenië” ten behoeve van renovaties in het Bethlen Gabor College in Aiud. 
        
1992 – 1997 
➢ In die jaren werden verschillende transporten georganiseerd en contacten gelegd met de 

gemeente Reghin, het jongenstehuis “Apalina” waar jongeren van 14-18 jaar een 
opleiding krijgen tot handwerksman zoals schilder, timmerman, smid of kleermaker.  

➢ Viaanse jeugd gaat mee naar Roemenië om in een internaat in het dorpje Sincraiu sanitaire 
voorzieningen aan te leggen.  

➢ Tot en met de zomer van 1993 wordt er door de begeleiders van de transporten in de 
begeleidende auto non-stop naar Roemenië gereden, een slijtageslag. Daarna werd gekozen 
voor een overnachting in Hongarije. 

➢ In december 1994 wordt de ruimte bij de huishoudschool in de Gaaspstraat te klein en 
verhuizen we naar de voormalige kaasfabriek aan de Kanaalweg.   

 
➢ De actie buitenlands geld, waarbij mensen gevraagd werd om het overgebleven vakantiegeld 

aan de stichting te schenken heeft enige duizenden 
guldens opgeleverd.  

➢ De oude tafeltjes en stoeltjes van de scholen in het 
Monnikenhof gaan in samenwerking met de 
gemeente naar de stad Reghin, waar ze in het kader 
van de (toen nog) stedenband werden overgedragen 
aan acht scholen. 
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➢ In november 1996 kom ik zelf voor het eerst in 
contact met de stichting contacten Roemenië 
Vianen als de directie van PTT Post, waar ik 
werk, toestemming geeft om een zeer groot 
gedeelte sportkleding te schenken. In januari 
1997 worden er 40 pallets door PTT Post 
afgeleverd in het magazijn in Vianen. In april 
1997 ga ik voor de eerste keer mee met een 
voorjaarstransport om zelf aanwezig te zijn bij de 
uitreiking van de sportkleding aan jongens in 

Apalina. Zaterdagmorgen 12 april om 06:30 uur vertrekken we met de auto richting 
Roemenië. Het zonnetje schijnt en in vliegende vaart gaan we over de Duitse en Oostenrijkse 
wegen op weg naar het voorlopige einddoel Hongarije. Om 17:00 uur passeren we de grens 
en stoppen we in Level waar we in Hotel Kerek Fogado de nacht doorbrengen. Er is een 
vierpersoonskamer geboekt en Bé en Ger spoeden zich met de sleutel naar boven. Eerst 
begrijp ik niet waar deze plotselinge actie vandaan komt maar eenmaal ook boven wordt een 
hoop duidelijk,…….de keuze van bed. De kamer is voorzien van twee éénpersoonsbedden en 
een tweepersoonsbed. Onder het mom van “wie het laatst lacht, slaapt het best” krijgen 
Herman en ik het tweepersoonsbed toegewezen. Zondagmorgen om 07:45 uur vervolgen we 
onze weg.  

 
➢ ……Aan de Roemeense grens worden de nodige formulieren ingevuld die ons voorzien van de 

benodigde visa. Tussen Oradea en Cluj komt schril fluitend een stoomtrein voorbij. In 
Nederland moet je voor dit prachtige exemplaar naar het spoorwegmuseum en hier ‘stoomt’ 
het voorbij naar zijn volgende halteplaats. 
In Targu Mures krijgen we het aan de 
stok met ‘oom agent’, als blijkt dat we op 
een plek rijden waar dit in het weekend 
niet is toegestaan. Na overhandiging van 
een ‘donatie’ kunnen we onze reis 
vervolgen. Om 21:00 uur komen we aan 
in Reghin. Om 06:30 gaat de wekker en 
na een ontbijt spoeden we ons naar de 
Primaria (gemeentehuis) voor de ontvangst bij de Primar (burgemeester) Marian Trian. Na dit 
bezoek spoeden we ons naar het douanekantoor om de vrachtwagen in te klaren en de 
goederen vrij te krijgen. In verband met de bureaucratie is het ook deze keer lastig. 
Omstreeks 12:00 uur zijn alle handelingen, stempels en goedkeuringen binnen en geeft de 

douane het transport vrij. 
Dinsdag worden we 
ontvangen door de 
burgemeester en de 
directeur van het 
kindertehuis Apalina om 
de sportkleding voor de 
480 jongens over te 
dragen. De rest van de 
week brengen we bezoeken 
aan diverse plaatsen en 
projecten.  
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➢ Afgedankte PTT-spullen krijgen nieuw leven. Scholen, 

internaten, bejaardenoorden, kloosters en ziekenhuizen 
vormen de bestemming. Kloosterlingen in Toplita 
maakten van de oude vertrouwde donkerblauwe PTT-stof 
zelfs een nieuwe habijt voor de regionale bisschop.  

➢ Een groep bezoekt voor de derde jaar het Bethlen Gabor 
Collegium in Aiud waar men zich bezig heeft gehouden 

met het 
onderhoud van 
het sanitair en 
het renoveren 
van twee 
badruimtes 
voor de 
meisjes van de 
school.  

➢ Met het najaarstransport hebben we 3.500 tulpenbollen en 1.500 narcisbollen vervoerd naar 
de gemeente Reghin als symbool van de verbondenheid met het Hollandse Vianen. 

 
1998 - 1999 
➢ Er wordt onderzocht of het mogelijk is enkele leerlingen van het Oosterlicht College naar 

Reghin te laten gaan. Enkele weken later komt dan een groep van het Petru Maior College 
naar Vianen. In de laatste week van april 1999 is de uitwisseling met groot succes ingevuld. 
De Roemeense en Nederlandse kinderen willen in de toekomst zeker contact blijven houden 
en daarom hebben we Pentium computers geplaatst om te kunnen e-mailen.  

➢ De Viaanse gemeenteraad besluit op 1 september 1998 de Stedenband met Reghin voor 4 
jaar te verlengen. 

➢ We bezoeken het klooster van Casva, waar we met Abt Ilie een bezoek brengen aan een 
zigeunergezin dat met 4 kleine kinderen 
onder barre omstandigheden in een restant 
van een voormalige stal woont. Ze hebben 
geen water, geen stroom, geen verwarming 
behalve een rokend houtvuurtje (zonder 
afvoer) op de betonnen stalvloer. De hele 
huisraad bestaat slechts uit twee bedden…. 
en dat met de strenge winter voor de deur. 
We laten er een tas met o.a. zeeppoeder, 
babyshampoo, tandpaste, soep en knuffels 
achter.  

2000 - 2005 
➢ In een tot de nok geladen bestelbus zitten 

drie ziekenhuisbedden en dozen 
verbandstof voor het ziekenhuis in Cluj 
Napoca en goederen voor de school in 
Sincraiu. 

➢ Met de gemeente Reghin wordt gesproken 
over het opzetten van een soort thuiszorg 
organisatie. Gevraagd wordt naar 
hulpmiddelen als rollators, bedlinnen, 
incontinentiemateriaal, etc. Tevens willen 
ze voor vrouwen die in verwachting zijn een 
organisatie opzetten en kinderledikantjes, 
kinderwagens en babykleding vertrekken 
aan de armste inwoners van de stad, als zij 
aangifte komen doen van de geboorte van 
hun kindje. 
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➢ De computerclub die inmiddels vele computers van de stichting heeft ontvangen 
organiseert een scala aan activiteiten voor de jeugd waarbij ze o.a. computervaardigheden 
leren. Men maakt vaak van 3 oude computers 1 nieuwe werkende computer. Iedere aanvraag 
voor een computer loopt via deze school. Dhr. Kremmene regelt iedere aanvraag en helpt 
waar hij kan.  

  
 

➢ Jenaplan school de Wiekslag start met briefwisseling tussen leerlingen en de school in 
Sincraiu. Er hebben zich 52 Roemeense kinderen in de leeftijdscategorie van 10-14 jaar 
aangemeld om te corresponderen met leeftijdgenootjes in Nederland. 

➢ De schoolinventaris (tafeltjes en stoeltjes) van De Wiekslag gaat op transport naar Reghin en 
Sincraiu, waar ze worden verdeeld over diverse scholen. 

➢ Sinds 2002 staan in het stadspark tegenover het gemeentehuis 
borden die verwijzen naar de plaatsen waarmee Reghin een 
steden/vriendschapsband heeft.  

➢ Basisschool De Rank haalt met sponsorloop € 1.400,00 op voor 
kindertehuis in Gornesti. Hier worden kinderen een half jaar 
opgenomen omdat er in hun omgeving tuberculose is 
geconstateerd. De kinderbedjes en matrassen hier zijn al 
jarenlang aan vervanging toe.  

 
➢ Voorjaar 2003; …met 

het schoolmeubilair uit 
Utrecht kunnen we in maar liefst 7 verschillende 
scholen één klas van nieuw meubilair voorzien. 

➢ Q4 2003 publicatie; …Levensstandaard op het 
Roemeense platteland is laagste van Europa. 
Van de gezinnen op het platteland heeft 90% geen 
aansluiting op het riool of het gasnet. Ruim 90.000 
huishoudens zelfs geen elektriciteit en slechts 17% 

beschikt over douche of bad. Bij 94% van de woningen staat het toilet in de tuin en maar 
20% heeft stromend water.  

➢ Mei 2004; …bezoeken houtbewerkingsbedrijf van Toma Cotoi. Hij heeft 120 personen in 
dienst waarvan een deel afkomstig is uit Apalina. Hij vertelt van zijn plannen om door middel 
van sociaal huisvestingsplan woningen te bouwen op zijn terrein voor de kinderen uit 
Apalina. Verder verzorgt hij een warme maaltijd als de mensen moeten overwerken. Voor die 
tijd een bijzondere situatie en sociale en Arbo-technisch goede werkomstandigheden. 

➢ In het voorjaar 2004; twee vrachtwagens met 30 ton aan hulpgoederen naar Roemenië. 
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➢ December 2005; ….Langzaam maar gestaag verandert de situatie in oost Europa. Met vallen 
en opstaan wordt de ellende van vele jaren bittere armoede en onderdrukking overwonnen. 
De strijd met grote en kleine corruptie wordt aangepakt en er wordt vooruitgang geboekt. 

 
2006 - 2010 

➢ Scholen, sponsors en gulle gevers ; Hoge school Utrecht, basisschool ’t Heuveltje uit 
Geleen (!), basisschool Het Baken uit Wijk bij Duurstede voor al het schoolmeubilair, 
Hotel Van der Valk Vianen voor matrassen, gordijnen, meubels, lampen en andere nog 
zeer bruikbare gebruiksvoorwerpen, de apotheken in Vianen met incontinentiemateriaal. 

➢ Okt.2006;….Wandelend door de smalle straten en langs hoge betonnen woonblokken 
stuiten we plots op een kleine groente- en fruitmarkt. Hoewel er al veel ten goede is 
veranderd is het woongenot in deze wijk nog niet ideaal. De bestrating bestaat hier nog 
niet uit asfalt of steen, maar is veelal nog uit verharde grond met puin of grind doen 
denken aan de vroegere Voorstraat met zijn kinderkopjes……De stad ademt levenslust 
uit, de wil om te verbeteren. Ik vind het heerlijk om na een afwezigheid van twee jaar 
hier te lopen en te zien hoeveel zaken er zijn verbeterd….…Zichtbare tekenen van 
vooruitgang. 

 
In de loop van de week zien we nieuwbouwwijken op verschillende manieren, vrijstaande 
woningen, nieuwe appartementencomplexen naast nieuwe kerken in aanbouw……. 

➢ Per 1 januari 2007 is Roemenië toegetreden tot de EU. Het maakt het administratief 
gemakkelijker om de hulpgoederen te transporteren, maar ook een stuk duurder omdat 
we nu 19% Btw over onze transportkosten moeten gaan betalen. 

➢ Oktober 2007:….om 08:30 uur hebben we opnieuw een afspraak op het gemeentehuis. 
Nu met de viceburgemeester dr. Ionel Rinja. Hij heeft het idee om deze keer aan alle 
zigeunerfamilies een zak kleding te schenken. De verdeling zal plaatsvinden in de 
wijk Apalina, waar de verdeling per straat georganiseerd zal worden. Er wonen 175 
gezinnen. Daarnaast krijgt hij diverse dozen met babykleding omdat de zigeuners een 
kinderrijke bevolkingsgroep is. 

➢ Werknemers van de kledingfabriek Alpina SA in Reghin leggen op 9 november 2007 
actie gevoerd omdat zij hun salaris over oktober nog niet uitbetaald hebben gekregen. 
Volgens de directie omdat het bedrijf in financiële problemen verkeerd. 

➢ Juni 2008; Vianen handhaaft de stedenband met Reghin om te voorkomen dat het 
werk van de Stichting Contacten Roemenië Vianen wordt gefrustreerd. 

➢ In 2009 komen we in contact met de in de stad Cluj Napoca gevestigde lokale 
christelijke stichting Foundation FCA die 
hulpverlening verzorgt aan de armen en 
hulpbehoevenden in de regio. Ze doen erg goed 
werk bij het helpen van invaliden en bejaarden die 
vaak ziek zijn en onder zeer erbarmelijke 
woonomstandigheden leven en geen familie meer 
hebben. Uit een gesprek met Petru en Rodica kwam 
naar voren, dat zij momenteel zeer druk zijn met 
een programma voor de jeugd vanaf 16 jaar, die 
aan drugs of alcohol verslaafd zijn en veelal 
werkeloos. Doordat zij nu vanuit de Foundation worden begeleid, zijn zij aan de studie 
gegaan en nemen deel aan een sociaal project voor hulp aan minderbedeelden. Eigenlijk 
is de Foundation vooral met 3 specifieke programma’s bezig: 1. Educatie van jongeren; 2. 
Incontinentie, dit betreft ongeveer 100 families; 3. Kleding voor alle leeftijden. Er worden 



 10 

besprekingen gevoerd met andere hulporganisaties, om te komen tot een groter 
samenwerkingsverband, met name bijvoorbeeld lesgeven op scholen. De Foundation 
heeft tussen de 40 en 50 vrijwilligers. 

➢ Op 17 november 2009 ontvangen we een prachtige gift namens de firma SCA Hygiëne 
Products (TENA) in Zeist. Wat zullen de demente en lichamelijke gehandicapten in Cluj-
Napoca en Reghin hier dankbaar voor zijn. Bijna 100 pallets met incontinentie 
goederen, daar was en is heel veel behoefte aan. Deze verbluffende hoeveelheid hebben 
wij voorlopig in ons magazijn opgeslagen. 

 
➢ Maandag 7 december 2009 stond de avond ook in het teken van afscheid. Na vele 

jaren actief te zijn geweest voor de stichting hebben Agnes en Ger aangegeven het iets 
rustiger aan te willen doen. Agnes zal haar (inpak) werkzaamheden helemaal stoppen en 
Ger zal terugtreden uit het bestuur en uit zijn rol als beheerder van het magazijn. 
Gelukkig blijft Ger op de achtergrond nog wel beschikbaar voor hand en spandiensten. 

➢ Armoede toegenomen in 2005-2008: - Ondanks een sterke economische groei in 
deze periode is het armoedepercentage in Roemenië in 2005-2008 toegenomen van 18% 
van de bevolking naar 23%. Roemenië behoort tot de landen die relatief het minst 
uitgeven aan sociale zorg: 12,8% van het bruto nationaal product.  

 
2011 - 2016 

➢ “Kans op honger in Roemenië groot” – de bevolking is kwetsbaar 
voor fluctuaties in voedselprijzen. … tijdens mijn verblijf de afgelopen 
zomer op onze camping in Roemenië  kreeg ik te maken met 
hulpvragen betreffende mensen, die geen geld hadden voor eten en 
zelfs honger leden. Ook tijdens het najaarstransport in 2011 kwam 
dit probleem weer naar voren. De mensen vertelden ons, dat ze bang 
zijn verder af te glijden naar grote armoede.  

➢ September 2011; Vanmorgen hebben we een afspraak met een 
familie met vijf kinderen, drie dochters; Nicoletta, meisje 10 jaar, 
Andrea, meisje, 12 jaar, Dana, meisje, 17 jaar, en twee zoons; André, jongen, 14 jaar, 
Dani, jongen, 18 jaar. De oudste zoon woont niet meer thuis. Er is behoefte aan directe 
hulp in de vorm van: voedsel (o.a. suiker, olie, meel, blikconserven), kleding, schoenen, 
tandpasta, tandenborstels, toiletzeep, handdoeken, beddengoed, dekens en voor school: 
per kind 12 schoolschriften (12 leervakken) en pennen. Om geld te verdienen wordt door 
de vader alle werk aangepakt; oud ijzer 
verzamelen, op het land werken (voor een 
maaltje aardappelen), paddenstoelen plukken 
in het bos om deze te verkopen (hele dag 
zoeken/plukken met een opbrengst van 2kg 
=> € 4,00) en alles wat er maar te vinden is. 
De woonomstandigheden zijn verre van 
optimaal, als we de woning betreden via een 
smalle gang komen we in de kamer/keuken en 
aangrenzende woon/slaapkamer. Hier wonen 
en slapen alle gezinsleden gedurende het hele jaar. De muren vertonen schimmelplekken. 
Ondanks de armoede ziet het huis er schoon en netjes uit. We hebben wel eens andere 
dingen gezien. Gekookt wordt er op de kachel. In de winter is dit geen probleem maar in 
de zomer veroorzaakt het extra warmte in de woning. 
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➢ Door de wereldwijde economische crisis zijn in Roemenië vele mensen tussen wal en schip 
gevallen. De sociale voorzieningen zijn er ver beneden peil of zijn er gewoon niet. Zo slaat 
de honger weer toe en zijn we helaas weer terug bij af. We hebben in het dorp Gilau 22 
arme gezinnen en alleenstaanden de zondag voor Kerst een voedselpakket gebracht. 

➢ 20 Oktober 2012; …. we gaan naar weer een bijzonder project. Het betreft zestien 
Roma-families in voor ons erbarmelijke omstandigheden, wonende in krotten zonder 
deuren. Kinderen op blote voeten in de modder en tussen vuil en afval. Bijzonder welkom 
zijn onze spulletjes; als de maat 
van de schoenen of kleding niet 
goed is, geen probleem, worden 
door de families keurig 
uitgewisseld. Ook hier wordt alles 
genoteerd, de familienaam, aantal 
dozen en er wordt getekend voor 
ontvangst. U begrijpt het, het is 
een geringe bijdrage, maar het is 
bijzonder welkom. Hoe moeten zij 
de winter door, wij weten het niet! 

➢ Vandaar naar Gledin, een nieuw project van een priester die zich samen met zijn vrouw 
en bijgestaan door vrijwilligers inzet voor jongeren. Hij heeft er een mooi gebouw 
neergezet en elke keer als hij weer wat geld of materialen heeft gaat hij verder. 
Kansarme kinderen, jongeren en ook ouderen worden hier gedurende een vakantieweek, 
geheel verzorgd met begeleiding aangeboden.  

➢ December 2013; De stichting 
verhuist opnieuw. Vanuit het 
pand op het Sluiseiland gaan 
we naar de Lange Dreef 22 in 
Hagestein. 

➢ Roemeense bejaardentehuizen 
worden ingericht met hulp uit 
Vianen. 

 
 
 

➢ Begin oktober 2014 is er weer een 
hulptransport naar Roemenië. Deze keer 
ging behalve onze secretaris Els ter Haar 
voor de begeleiding, op uitnodiging van 
burgemeester Maria Precup van 
Reghin ook onze burgemeester Wim 
Groeneweg mee en ook om in eigen 
persoon te zien wat onze stichting in de 
diverse plaatsen in Roemenië doet. Hij 
werd vergezeld door Betske Kroon, 
oud-wethouder van het CDA, die een 
belangrijke rol heeft gespeeld in de 
stedenband Vianen - Reghin.  
 

➢ Mei 2015: Deze middag staat ook nog een bezoek aan één van de acht familiehuizen 
in de stad op het programma. In zo’n familiehuis worden kinderen opgevangen die geen 
ouders meer hebben. De opvang wordt gedaan door een echtpaar die als 
(pleeg)vader en -moeder optreden en zorgen voor de opvoeding van de kinderen in 
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een veilige omgeving. Per familiehuis kunnen zes kinderen geplaatst worden die op deze 
manier zo dicht mogelijk in de oorspronkelijke woonomgeving van het kind op groeien en 
naar school gaan.  

➢ Naast alle activiteiten en projecten die er lopen zijn ze nu ook gestart met een project: 
Vrouwen gezondheidszorg in de Roma-wijk Pata Rât. We rijden hier naar toe samen 
met Eva Morvesan, die lerares is en vrijwilligster/hulpverlener. In deze buitenwijk in Cluj 
Napoca zijn vier Roma-community’s en op dit moment wordt er hulpverlening gegeven 
aan de getto Dalles. Niet alleen door de Fundatia van Petru en Rodica, maar ook zeker 
door het Nederlandse echtpaar Bert en Margriet Looij die daar al 19 jaar aan het werk 
zijn.    

           
Ongelooflijk om te zien wat zij daar al hebben gerealiseerd op en rond de vuilnisbelt van 
Cluj. Ondanks de zeer beperkte medewerking van de (lokale) overheidsinstanties is het 
dit echtpaar gelukt om, mede ondersteund door de organisatie Pro Roma, in de afgelopen 
jaren een band op te bouwen met de bevolking daar en om stapje voor stapje structurele 
zaken op te pakken en te verbeteren. 

➢ In mei 1991 werd officieel de Stichting Contacten Roemenië – Vianen opgericht, nadat 
er vanaf 1989 op particulier initiatief al enkele transporten vanuit Vianen naar Roemenië 
hadden plaatsgevonden. Het 25-jarig jubileum willen we niet ongemerkt voorbij laten 
gaan. Op zaterdag 21 mei 2016 zal een “feestje” plaatsvinden in “De Hoeksteen”, 
gelegen aan de Groenekade 7 te Vianen.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

➢ September 2016: …. We nemen een kijkje in de naastgelegen school: we horen dat er 
achttien Duitstalige klaslokalen, drie Hongaarse en twee Roemeense klassen zijn. We 
bezoeken enkele klassen, waar we de schoolmeubeltjes uit Vianen kunnen bewonderen. 
De meegebrachte schoolmeubeltjes -ter vervanging van de zeer gebrekkige oude 
meubeltjes – worden in dank aanvaard. 

 
2017 - 2021 

➢ Voortbestaan Stichting op losse schroeven zonder vervangende magazijnruimte. De 
Stichting Contacten Roemenië Vianen is met spoed op zoek naar vervangende 
magazijnruimte voor de opslag van alle ingezamelde goederen omdat de huidige locatie 
aan de Lange Dreef een andere bestemming krijgt. 

➢ Mei 2017; 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 
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CSS Reghin naar Vianen komen. Ik ben heel blij met deze sportieve uitwisseling. De 
vriendschapsband tussen Vianen en Reghin is hiermee zichtbaarder geworden. 

 
➢ 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 een 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. 

➢ 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". 

 
➢ Het jaar 2020 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.  
Gelukkig zijn er geen vrijwilligers getroffen, maar we hebben wel de inzamelingen tijdelijk 
moeten stoppen. 

➢ Op 7 Mei 2021 bestaat de stichting 30-jaar!  
 
Als we de hulpverlening van de stichting over de afgelopen dertig jaar zo de revue laten passeren 
dan zien we een enorme vooruitgang op de verschillende terreinen. Het land komt omhoog uit 
bittere armoede en ontwikkelt zich naar een modern land.  
 
Helaas zijn er nog steeds grote verschillen in de welvaart zichtbaar tussen steden en het 
platteland, maar ook onderling tussen bevolkingsgroepen als Roemenen, Hongaren, Roma 
zigeuners in het land. Omdat we nu al 30 jaar contacten onderhouden met Roemenië en we in 
die tijd inmiddels zo’n 100 transporten hebben kunnen verzorgen willen we graag doorgaan met 
dit nog steeds noodzakelijke werk. Hulp is nog steeds nodig in de dorpen en op het platte land. 
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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.  
 
Maar daarnaast zien we ook dat met (financiële) steun van de Europese Unie voortuitgang wordt 
geboekt in het moderniseren van het onderwijs, de energievoorziening, de industrie en het 
culturele welzijn van de inwoners. We zien velden met zonnepanelen, universiteitssteden met 
internationale studenten, meertalige jeugd die contact zoekt, hoopt heeft en enthousiast is naar 
de toekomst. We proberen dit met onze hulp verder uit te breiden en voort te zetten.  
 
Helpt u ons deze hulp ook in de komende jaren mogelijk te blijven maken? 
 
Met collegiale groet, Sjaak van der Leij, voorzitter 

 

30 – Jaar Hulpverlening aan Roemenië  1991 – 2021 
 
± 100 hulptransporten naar Roemenië 

     
± 1.800.000 kilo aan hulpgoederen verzonden 

± 7.500-8.000 schoolsetjes (tafeltjes en stoeltjes)  
± 25 – 40 projecten worden per transport voorzien van hulpgoederen 
± 20 Bestuursleden hebben zich korte of langere tijd ingezet voor de stichting 

5 keer zijn we verhuisd van magazijnlocatie 
Vijf verschillende burgemeesters; Eremia Pop, Marian Traian, Nagy Andras, 
Maria Precup, Mark Endre…..maar nog altijd dezelfde contactpersoon ter 
plaatse; Peter Schüller 
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Jaaroverzicht Secretariaat 2020 
 
In het onderstaande overzicht zijn de diverse van belang zijnde aspecten,  
die in 2020 hebben gespeeld vermeld. 
 
Bestuur 
Per 1 januari 2020 bestaat het bestuur uit de volgende personen: 

 
 
 
 
 
 
 
 

Sjaak van der Leij -                  Jan van Beek –               Jos Vroege -  
Voorzitter                                Penningmeester                   Bestuurslid 
 
• Vacature  - secretaris 
Sjaak van der Leij en Jan van Beek hebben gezamenlijk invulling aan het secretariaat gegeven. 
 
Vanwege COVID-19 heeft het bestuur in 2020 slechts eenmaal (regulier) vergaderd. Telefonisch 
en via de email werden de nodige onderwerpen afgehandeld. Actuele onderwerpen werden ad-
hoc besproken en (zo nodig) werden daarover besluiten genomen. 
 

 
Ook in 2020 is Dik Baars als magazijnmeester opgetreden. Voor alle 
voorkomende werkzaamheden is hij daarin bijgestaan door Jos Vroege. 
In verband met het niet beschikbaar zijn van een daarvoor geschikte 
ruimte verzorgden Dik en Jos tijdens en na de maandelijkse inzameling 
het sorteren en inpakken van goederen en aangevuld met - een aantal - 
vrijwilligers het laden van de vrachtwagen (t.b.v. het voor- en 
najaarstransport).  
 

Activiteiten 
In 2020 zijn de volgende activiteiten ontplooid: 
• Inzamelen van goederen ( in principe maandelijks, maar dit jaar niet in de maanden maart 

tot en met juli, oktober, november en december). 
• Selecteren en inpakken van goederen  
• Ophalen van goederen bij leveranciers en particulieren (naar behoefte). 
• Transporten naar Roemenië (in juni en oktober). 

• De geplande bezoeken aan de plaatsen 
Gilau, Cluj en Reghin in Roemenië hebben – 
vanwege COVID-19 maatregelen – geen 
doorgang kunnen vinden. 

 
• De geplande vrijwilligersavond heeft om 

dezelfde reden geen doorgang gevonden. 
 
• Gesprekken van de voorzitter en de 

penningmeester met de wijkambassadeur 
van de gemeente Vijfheerenlanden hebben – 
vanwege COVID-19 – geen doorgang 
kunnen vinden. Dringende zaken zijn 
telefonisch of via de email afgehandeld. 
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Nieuwsbrief 
In augustus is een nieuwsbrief uitgegeven en verspreid naar sympathisanten, donateurs en 
ondersteuners van de Stichting. De voorzitter heeft aan de vrijwilligers kerstkaarten verstuurd. 
 

 
Financiën 
Hierover wordt in een apart overzicht in deze Nieuwsbrief over gerapporteerd. 
 
Voor u gelezen in de krant…. 
In de regionale /lokale uitgave van het Kontakt hebben regelmatig artikelen gestaan over de 
stichting. In soms uitgebreide artikelen werd het wel en wee van de stichting in woord en beeld 
gebracht. 
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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. Door 
de gemeente Vijfheerenlanden is aan de stichting te kennen gegeven, dat wellicht onderdak 
gevonden zou kunnen worden in het oude (tijdelijke) pand van de gemeente Vianen aan de 
Tuijnmanweg in Vianen. Dit pand is in beheer bij Ad hoc Beheer te Utrecht. Na een bezoek van 
de magazijnmeester aan het pand bleek, dat de beschikbare ruimte niet geschikt waren voor 
opslag van goederen van de stichting. Bovendien bleek, dat voor de ruimte een fors huurbedrag 
moet worden betaald, dat voor onze stichting niet opgebracht kan worden. Het bestuur blijft op 
zoek naar een adequate opslagruimte. 
 
Tot slot  
Het bestuur van de stichting wordt – door informatie van de contactpersonen in Roemenië en via 
andere kanalen – geconfronteerd met de erbarmelijke toestand waarin een gedeelte van de 
bevolking in de plaatsen, waar goederen worden verstrekt, zich bevindt. Het bestuur heeft dan 
ook het vaste voornemen om – zolang de stroom aan hulpgoederen kunnen worden ingezameld 
en het financieel ook nog te behappen is – haar activiteiten voort te zetten.   
   

   
 
Vianen, januari 2021 
 
Jan van Beek, wnd. secretaris  
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FINANCIEEL OVERZICHT 2020 
 
Door de COVID-19 pandemie is 2020 voor onze stichting een moeilijk jaar geworden: een 
gedeelte van de voor dit jaar geplande activiteiten kon daardoor niet worden uitgevoerd. We 
benoemen: 

• In de maanden maart t/m juli zijn er geen inzamelingen gehouden. 
• De markt voor tweedehands artikelen is volledig ingestort, waardoor we (kwalitatief 

mindere) goederen niet konden verkopen. 
• Andere sportieve- of culturele samenwerkingsacties konden niet worden opgestart. 
• Een bezoek van een delegatie uit onze stichting aan Roemenië moest worden afgeblazen. 

 
Al met al dreigde het daarom voor de stichting ook financieel een schrale aangelegenheid 
geworden. Gelet op de feiten was het gedurende het jaar continu passen en meten of financieel 
de eindjes aan elkaar geknoopt konden worden. Dankzij de giften van donateurs en stichtingen 
(waaronder enkele genereuze giften) zijn aan het einde van het jaar de financiële zorgen 
enigszins verlicht en kijken we weer met meer vertrouwen naar de toekomst 
 
We zijn blij en dankbaar, dat het ons toch nog gelukt is, om twee transporten te verzorgen naar 
Gilau, Cluj en Reghin (voorjaarstransport) en Reghin (najaarstransport). Het voorjaarstransport 
was gepland op 14 t/m 17 april (op het hoogtepunt van de pandemie…….), maar heeft 
uiteindelijk toch plaatsgevonden van 23 t/m 26 juni. Gelet op de in september op gang gekomen 
tweede golf van de pandemie leek een najaarstransport niet tot de mogelijkheden te behoren. 
Evenwel, na de inzamelingen van augustus en september puilde ons depot aan de Lange Dreef 
uit………. Goede raad was duur, dus besloot het bestuur om in deze moeilijke tijden toch de 
mogelijkheden van een transport te bekijken. Daartoe werd zowel bij de gemeente 
Vijfheerenlanden (“Is het mogelijk om te kunnen laden?”) als in Reghin (“Is een transport 
welkom?”) geïnformeerd. Vanuit beide gemeentes werd positief gereageerd, mits de geldende 
regels in acht werden genomen. Op 28 oktober stond een truck met oplegger voor de deur van 
de loods, waarna op 3 november de medewerkers van de plantsoenendienst in Reghin de lading 
hebben overgeladen in hun magazijn. 
  
Ten gevolge van de ontstane crisis is de in januari 2020 opgestelde begroting totaal op zijn kop 
gegaan en sluit deze nauwelijks aan op de huidige financiële positie van onze stichting. Eén ding 
weten we zeker: dat we financieel in redelijk zwaar weer terecht gekomen zijn. Door een zuinig 
beleid en dankzij de reeds genoemde giften doen we er alles aan om één en ander in goede 
banen te leiden.  
 
Uit het vorenstaande mag wel blijken dat we als bestuur van de stichting – met het nodige 
“kunst- en vliegwerk” – ons best hebben gedaan om de stichting (zowel bestuurlijk als financieel) 
draaiende te houden. Dit hebben we kunnen bereiken door aan de uitgavenkant de kosten zoveel 
als mogelijk te beperken. 
 
Eén en ander betekent het volgende: 
 
• Ten gevolge van opgetreden pandemie is er in de loop van 2020 een netelige 

(financiële)situatie voor de stichting ontstaan. Hierover hebben we melding gemaakt in de 
“bedelbrieven” die we aan onze donateurs en instanties hebben verstuurd. Daarnaast heeft er 
een uitgebreid artikel in de Kersteditie van “Het Kontakt” gestaan waarin we aandacht 
hebben gevraagd voor de positie van onze stichting. Op deze brieven en oproep is door de 
ontvangers ruimhartig geregeerd, waardoor we uiteindelijk aan het einde van het jaar een 
redelijk positief saldo kunnen boeken. Hiervoor onze hartelijke dank!  

• Ook in 2021 zullen we geconfronteerd worden met een geringe 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 kostenposten. Zoals 
het nu zich laat aanzien kunnen we echter ook in 2021 twee transporten naar Roemenië 
organiseren.  
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• Gelet op de financiële positie zullen we helaas geen grote (feestelijke) aandacht kunnen 
besteden aan het 30-jarig jubileum van de stichting. Hoewel dit een heugelijk feit is, is de 
hulpverlening belangrijker dan een feest.  

 
De financiële afrekening voor het gehele jaar 2020 ziet er als volgt uit: 
 

Kostenplaatsen  Realisatie  Kostenplaatsen   Realisatie  

Inkomsten:  Uitgaven    

Incidentele giften via Giro       6190,00  Diverse uitgaven       205,50  

Inzameling Vianen 
          

444,50  Drukwerk          733,05  

Giften vast per maand 
          

290,00  Begeleiding - geen WIZZ/auto          77,83  

Rente - Subsidie 
           

1.000,00  WIZZ/ autokosten                                                            0,00 

Inkomsten uit verkoop/acties       0,00  Transportkosten vracht 
         

5.057,10  
 
Energie bijdrage             0,00  Bankkosten            153,99  
 
Speciale giften         0,00  Autokosten NL           119,43  

  

 
Speciale 
hulpaanvraag   

            
100,30 

Totale inkomsten    7.924,50  Totale uitgaven       6.447,20 

     

Negatief saldo 0,00 Positief saldo  1.477,30 
     

Totaal      7.924,50  Totaal      7.924,50 

 
We willen bij dezen in de eerste plaats onze vrijwilligers bedanken, waardoor we in staat zijn om 
de 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 2021 - met uw steun - kunnen en mogen 
continueren. 
 
Vianen, januari 2021 - Jan van Beek, penningmeester 
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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 
 
 
 

Projecten in Cluj Napoca: 
Contactpersoon: Petru en Rodica Morar 

 
1. Stichting Christelijke hulpverlening 

(incontinentiemateriaal, medicijnen en medische hulpmiddelen)  
 
Projecten in Reghin:      
Contactpersoon: Heinz Peter Schüller  
 

1. Vanuit de gemeente ondersteuning aan veel verschillende sociale, 
medische, culturele, sportieve en onderwijsprojecten. 

  
  „Namens de stad, wil ik jullie hartelijk bedanken voor al uw acties.“ 
 

 

   

   Hartelijk bedankt voor alle hulp!   
Vă mulțumesc foarte mult pentru orice ajutor! 

 
Onze Stichting wordt o.a. gesponsord door: 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 


