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Van de voorzitter
VIANEN - Woensdag 30 maart 2016 is er weer een hulptransport met maar liefst 114 m3
goederen naar Roemenië gegaan. Dankzij de onontbeerlijke hulp van onze vrijwilligers en ook
van hulpvaardige Syrische vluchtelingen kon alles netjes op bestemming in de grote oplegger
geladen worden en kon de chauffeur ’s middags aan de lange reis naar Roemenië beginnen.

Vrijdag 1 mei werd er al in Gilau (inclusief Cluj) en Floresti gelost en een dag later in Reghin.

25-jarig Jubileum Stichting
Op zaterdag 21 mei 2016 willen we stilstaan bij het feit, dat 25 jaar geleden op 7 mei 1991
onze stichting werd opgericht. Daarvoor hadden we op persoonlijke titel met behulp van een
aantal enthousiaste vrijwilligers sinds december 1989 al een aantal hulptransporten gerealiseerd.
Even een korte terugblik. Toen op 21 december 1989 het
Roemeense volk het juk van dictator Ceaușescu afwierp en we de
beelden op TV volgden, las ik op Teletekst een oproep voor een
transportbusje, om daarmee voedselpakketten naar Roemenië te
brengen. In ons gezin ontspon zich eerst een discussie, om een
busje voor betrokkene te huren en later, om zelf een inzameling te
organiseren voor voedselhulp aan de Roemenen. Samen maakten
we een lijstje met de meest noodzakelijke voedingsartikelen, zoals
meel, olie, suiker, azijn, en dergelijke. Daarna contact gezocht met
de dominees en de pastoor en gevraagd, of bij de oecumenische kerstnachtdienst in de Grote
Kerk een kanselafkondiging kon worden gedaan voor een inzameling op tweede kerstdag. Ze
waren meteen enthousiast en stemden spontaan toe. De inzameling vond plaats op twee
locaties, in het Klooster en in de Hoeksteen en verliep zo voorspoedig, dat we in plaats van een
busje vol een vrachtwagen vol hadden. Na heel veel heen en weer getelefoneer werd ik via het
Tweede wereldcentrum in Amsterdam aan een transporteur in het oosten des lands gekoppeld,
die had aangeboden gratis de voedselpakketten naar Roemenië te vervoeren.
Om kort te gaan, we vertrokken in colonne met een aantal andere vrachtwagens en kregen via
de Hongaars Reformatorische Kerk adressen van kerken, die hulp nodig hadden. Vlak voor de
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grens konden we op kosten van het Hongaarse Rode Kruis de vrachtwagens boordevol diesel
tanken, want in Roemenië was nauwelijks diesel te krijgen. Aan de grens werden we door het
grenspersoneel met open armen ontvangen. We waren een van de eerste hulptransporten en
kregen armbanden in de Roemeense driekleur, gingen samen op de foto en kregen bewapende
militairen mee. Onderweg waren met tanks roadblocks gevormd en werden we gecontroleerd,
want de Securitate was nog niet overmeesterd en ’s nachts werden vrachtwagens met
hulpgoederen met mitrailleurs doorzeefd. Daarom sliepen we bij mensen thuis achter veilige
muren, terwijl militairen voor een pak koffie de hele nacht wacht liepen rond de vrachtwagens.
Zo hebben we bij diverse parochies door heel Transsylvanië voedselpakketten gebracht. De
kerken waren toentertijd in de chaos van dit regime de enige betrouwbare instanties, die nog
een goede administratie hadden van gezinnen met armoede en honger. Vanuit de parochies
werden door de diakenen met paard en wagen aan de hand van lijsten de pakketten bij de
mensen thuis afgeleverd. Kort na Nieuwjaar kwamen we 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. Ons enig probleem was de financiën voor het transport bij elkaar te krijgen. Elk
transport betaalde ik eerst zelf en naderhand kreeg ik dan door giften van vele mensen het geld
merendeels terug. Op een gegeven moment zei dhr. Bé Visscher tegen me: “Herman, dit kan zo
niet doorgaan. Je moet eerst het geld bij elkaar hebben en pas daarna ga je een transport
regelen. Je moet niet langer persoonlijk aansprakelijk zijn, maar een stichting oprichten. Dan
worden de verantwoordelijkheden niet alleen door jou gedragen, maar door het hele bestuur”.
En zo ging ik op 7 mei 1991 samen met mijn zoon Bernhard naar notaris Esser, om een stichting
in het leven te roepen 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 Roelof Scheringa waren bereid zitting te nemen in het bestuur als
respectievelijk secretaris en penningmeester.

Jan Roelof Scheringa / Bé Visscher / Herman den Dulk / Herman Schutrups
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 Reformatorische 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.
Herman Schutrups
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Verslag voorjaarstransport 2016
De lente is nog maar amper begonnen, of het voorjaarstransport heeft al plaats gevonden –
meestal vindt dit transport plaats in de maand mei. De reden voor dit vroege tijdstip is het feit,
dat de loods aan de Lange Dreef boordevol met goederen, bestemd voor de plaatsen Gilau, Cluj,
Floresti en Reghin, zat. Bovendien zijn in de afgelopen enkele waardevolle spullen verkregen van
een kinderopvang in Arnhem, zoals kinderbedjes, kasten, kinderwagens en speelgoed, waartoe
de magazijnmeesters Dik Baars en Jos Vroege het raadzaam achtten om die zo snel mogelijk uit
de loods te verwijderen.

Op de avond voor de geplande datum om te laden (woensdag 30 maart) is chauffeur Gheorghe
Tataru met zijn truck met oplegger uit Roemenië al gearriveerd, zodat met het laden de volgende
ochtend om negen uur al kon worden begonnen. En dat kwam goed uit, want op verzoek van het
bestuur was er een extra grote vrachtauto besteld. Dit resulteerde in een oplegger met een
inhoud van 114 m³ - normaliter wordt een oplegger van ca. 80 m³ geladen - , wat betekende dat
er door de vrijwilligers (onder leiding van Dik Baars) wat extra uren hard gewerkt moest worden
om de oplegger geladen te krijgen.
Dankzij een flink contigent vrijwilligers en de door firma Deij beschikbaar gestelde heftruck
(waarvoor onze hartelijke dank!) was de klus om half vier ’s middags geklaard. Dik Baars als
regisseur, chauffeur Gheorghe en Willem Heijkamp als “meewerkend voormannen” en de
overige vrijwilligers, die ervoor zorgden dat alle goederen werden aangedragen: Jos Vroege,
Hans Buikema, Bart van Strien, Hein Willems, Rien de Rooij (als heftruckchauffeur), Omar
Adjundi en Jelle Boer. Jan van Beek, die de vrachtbrieven voor de vier bestemmingen heeft
opgesteld, zorgde ervoor, dat de goederen in overeenstemming met de vrachtbrieven in de
vrachtwagen terecht kwamen en heeft met de chauffeur de officiële papieren (die voor een
dergelijk transport nodig zijn) in orde gemaakt.

Verder mag (natuurlijk) Agnes van der Molen, die voor de catering
heeft gezorgd niet onvermeld blijven. En ook een woord van dank
aan Jurrie Vroege, die (traditiegetrouw) een appeltaart voor de
vrijwilligers heeft gebakken. Alle vrijwilligers (nogmaals) hartelijk
dank voor hun inzet, waardoor dit transport (ook dit jaar weer)
volgepakt en in een goede staat transport op weg is gegaan richting Roemenië!
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Vanwege de korte tijd van voorbereiding – een week van te voren wisten we pas, wanneer de
vrachtwagen zou komen – is afgesproken om geen begeleiding van dit transport vanuit de
stichting te laten plaatsvinden – het bestuur heeft destijds besloten (mede vanwege besparing
van kosten), om slechts één van de twee jaarlijkse transporten te begeleiden. De ervaring heeft
de afgelopen jaren geleerd, dat ook de niet begeleide transporten naar volle tevredenheid
verlopen: de goederen komen op tijd en in goede staat bij de contactpersonen in de diverse
plaatsen aan. Was het vroeger nog wel eens gissen wanneer een vrachtwagen in Roemenië
arriveerden (mede vanwege oponthoud onderweg of bij het passeren van de verschillende
grenzen), tegenwoordig is de aankomsttijd – mede vanwege het GPS-systeem, dat elke moderne
vrachtwagen heeft en andere communicatiemiddelen – tot op een half uur nauwkeurig te
bepalen. Onze contactpersonen in Gilau, Cluj, Floresti en Reghin worden netjes door het
vervoersbedrijf daarvan op de hoogte gesteld!
Inmiddels hebben we berichten ontvangen dat de goederen in goede orde in Roemenië zijn
gearriveerd. Op vrijdag 1 april om 13.30 uur is de vrachtwagen in Gilau aangekomen, waar de
goederen voor Gilau en Cluj (Christelijke stichting voor hulp) zijn gelost. Vervolgens is de
chauffeur van de vrachtwagen door gereden naar Floresti; ook dezelfde middag zijn daar de
spullen gelost. Petru Morar van de stichting uit Cluj heeft de zaterdag daaropvolgend zijn spullen
opgehaald in Gilau.
De vertegenwoordiger van het vervoersbedrijf had Peter Schüller gebeld, dat de goederen voor
Reghin op zaterdag 2 april aldaar gelost zouden worden. Dit stuitte bij Peter op grote problemen,
omdat de plantsoenarbeiders dan niet beschikbaar zouden zijn vanwege hun vrije zaterdag.
Het lossen op zaterdag is uiteindelijk toch doorgegaan aangezien Peter achttien jonge werkloze
arbeiders heeft kunnen charteren. Deze mensen zijn voor hun bewezen diensten beloond met
een doos met kleding uit het transport.

Het stemt ons tevreden en dankbaar, dat ook
dit transport – hoewel onbegeleid vanuit de
stichting – weer in goede staat in onze
projectplaatsen terecht is gekomen en we
hebben er alle vertrouwen in dat onze
contactpersonen ter plaatse voor correcte
verspreiding en verdeling van de goederen
zullen zorgen!
Jan van Beek
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Jaaroverzicht 2015
Hieronder vindt u in vogelvlucht een overzicht van de activiteiten die we in het afgelopen jaar
hebben gerealiseerd:
De bestuursleden in 2015:

Voorzitter
Herman
Schutrups

Penningmeester
Jan van Beek

Secretaris
Els ter Haar

Vicevoorzitter
Sjaak vd Leij

Bestuurslid Magazijnbeheer
Jos Vroege
Dik Baars

Activiteiten in 2015:
– 10 inzamelingen, elke laatste zaterdag van de maand behalve in de maanden juli en december

– vrijwel wekelijks sorteren en inpakken van de ingezamelde goederen

– 6 bestuursvergaderingen
– 2 transporten met goederen naar Roemenië, 1 begeleid en 1 onbegeleid
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– Instellen van een jubileumcommissie ter voorbereiding op het 25-jarig bestaan van de stichting
– Verzorgen van presentaties in de bijeenkomsten van de PCOB en op de Ouderenmiddag

– Kwalitatief minder goede kleding werd verkocht en hiervan werd een transport bekostigd
– Bedankavond voor de vrijwilligers georganiseerd in januari
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25 – Jaar Hulpverlening aan Roemenië 1991 – 2016
(Oud)Bestuursleden van de stichting
VIANEN – In deze Nieuwsbrief blikken we terug op 25 jaar hulpverlening aan Roemenië vanuit
Vianen en omstreken.
Deze hulpverlening is georganiseerd vanuit de Stichting Contacten Roemenie Vianen en in de
afgelopen 25 jaar hebben verschillende personen deel uitgemaakt van het bestuur. Hier een
fotogalerij van de huidige- en oud bestuursleden in willekeurige volgorde.
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25 – Jaar Hulpverlening aan Roemenië 1991 – 2016
Magazijn locaties
VIANEN – In deze Nieuwsbrief blikken we terug op 25 jaar hulpverlening aan Roemenië vanuit
Vianen en omstreken.
In die 25 jaar zijn goederen ingezameld via de kerken in Vianen en na de oprichting van de
stichting vanuit verschillende magazijnlocaties die door de Gemeente Vianen belangeloos ter
beschikking zijn gesteld.
De stichting heeft in de eerste jaren o.a. een magazijn gehad in een tweetal lokalen van de
voormalige huishoudschool aan de Gaaspstraat. Na verloop van tijd werd er verhuisd naar een
paar schuren op de hoek van de Klaverkamp en toen we ook daar uit moesten heeft de stichting
zijn intrek genomen in de oude kaasfabriek aan de Kanaalweg.

We hadden hier de beschikking over een prachtige grote ruimte waar we zowel beneden als
boven de goederen die we ontvingen tijdens de inzamelingen van particulieren en van bedrijven
konden sorteren en verpakken. Hier hadden we zelfs een eigen computerruimte waar 2e hands
computers voordat ze op transport gingen
werden gecontroleerd. Vele computers hebben
in die tijd de weg naar Roemenie gevonden.
Helaas was dit pand ook gewild bij de jeugd en
kregen we te maken met inbraak en
vernielingen. Het heeft ons er niet van kunnen
weerhouden om door te gaan met de
hulpverlening.
In juni 1998 moesten we dit pand helaas ook
weer verlaten omdat het werd afgebroken om
plaats te maken voor de nieuwe woonwijk Blankenborch. Als stichting kregen we nu de
beschikking over het woonhuis en de eerste twee magazijnen van Rijkswaterstaat gelegen op het
Sluiseiland. Hier hebben we vertoefd van Juli 1998 tot eind 2013. Met in gang van 2014 staat ons
huidige magazijn aan de Lange Dreef in Hagestein.
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25 – Jaar Hulpverlening aan Roemenië 1991 – 2016
Communicatie en informatie aan de vrienden van de stichting
VIANEN – In deze Nieuwsbrief blikken we terug op 25 jaar hulpverlening aan Roemenië vanuit
Vianen en omstreken.
Om de mensen zo goed mogelijk te informeren over het wel en wee van de stichting en te
vertellen over onze werkwijze, terugkoppeling te geven over de ervaringen in Roemenië en
verslag te doen van de transporten heeft de stichting gebruik gemaakt van Nieuwsbrieven of
Nieuwsflitsen die twee tot vier keer per jaar uitgebracht werden. Daarnaast werden regelmatig
artikelen geplaatst in de lokale kranten als De Vijfheerenlanden, Het Kontakt, het Utrechts
Nieuwsblad of is gebruik gemaakt van de website van de stichting.
In de eerste jaren werden de Nieuwsbrieven uitgegeven in zwart/wit kopieën, later werd de
kwaliteit verbeterd en vanaf 2004 konden we zelfs overgaan tot het uitgeven van Nieuwsbrieven
in kleur.
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25 – Jaar Hulpverlening aan Roemenië 1991 – 2016
Overleg met de gemeente Reghin
VIANEN / REGHIN – In de afgelopen 25 jaar hebben we met verschillende burgemeesters
overlegd over de verdeling van de hulpgoederen die we kwamen brengen in Reghin. Onze
contactpersoon ter plaatse; Peter Schüller is altijd dezelfde gebleven. Hij heeft de stichting door
dik en dun geholpen om alle goederen te verdelen en bij de juiste mensen, organisaties of
tehuizen te krijgen. Daarnaast was en is hij als tolk/vertaler van ongekende waarde geweest in
die 25 jaar.
1997 – 2004
Overleg met burgemeester Marian
Traian.
Tijdens alle transporten worden we
ontvangen op het gemeentehuis en
worden de projecten en het
programma van de week besproken.

2004 – 2012
Overleg met burgemeester
Nagy Andras

2012 – 2016
Overleg met burgemeester
Maria Precup
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25 – Jaar Hulpverlening aan Roemenië 1991 – 2016
Hier doen we het voor …..
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PROJECTEN DIE DE HULPGOEDEREN HEBBEN ONTVANGEN ZIJN:
Projecten in Reghin, waaraan op proces verbaal hulpgoederen zijn
verstrekt:
(dameskleding, herenkleding, matrassen, schoenen, beddengoed, tafels,
stoelen, dekens, kinderkleding, kinderschoenen, schoonmaakmateriaal,
koel/vrieskast, schrijfblocs, diversen, incontinentiemateriaal)
Contactpersoon: Peter Schüller.
Beste Vrienden,
Het magazijn in na jullie transport weer leeg en nu zoals beloofd hierbij de distributie protocol:
1.Sozialamt
2.Down-autistische scholen Apalina
3.Emanuel kleuterschool
4. 11- 9 Villas
12.Jägerverein
13.Evangelische Kerk
14-Adventkerk Apalina
15.Fiducia Dog Shelter
16 Baptist Church Apalina
17.Jugendklub
18.Strassenbau
19.Buchhasltung kleuterscholen
20.Pfingstlerkirche Apalina
21.Ortodoxe Kerk Apalina
22.Kulturhaus
23.Ortodoxe Kerk Gledin
24.Bibliothek
25.Museum
26.Gemeindehaus
27.Kinderkrippe
Dus, dit zijn de 27 projecten waar de goederen naartoe zijn gegaan. Zoals je kunt zien ben ik
eindelijk in de zigeunerwijk Apalina “ingedrongen”. Daar kon ik bij 5 projecten de kerken
betrekken bij de verdeling.
Nu de verdeling van de vele lappen en rollen stof. De volgende instanties hebben allemaal de
volgende aantallen stukken stof gekregen:
1.Down-autistische scholen Apalina 22 stukken
2.Emanuelkindergarten
1 stuk + 1 zak
3.Familienhäuser
10 stukken
4.Adventistenkirche
16 stukken
5.Fiducia
10 stukken
6.Buchhaltung
13 stukken
7.Pfingstlerkirche
4 stukken
8.Kulturhaus
8 stukken
9.Ortodoxe Kerk Gledin
14 stukken
10.Bibliothek
4 stukken
11.Museum
3 stukken
12.Kinderkrippe
7 stukken
13e-33e 3 middelbare scholen
80 stukken (elke eenheid heeft 4 stukken gekregen)
5 basisscholen
12kleuterscholen
Ik heb met een halve vrachtwagen goederen 27 + 33 = 60 projecten kunnen helpen en dat vind
ik wunderbar! Zoals gebruikelijk is, een grote dank! De beste wensen en een mooie lente.
Peter & Co
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Projecten in Gilau:
(dameskleding, herenkleding, matrassen, incontinentiemateriaal, dekens,
medicijnen, schrijfblocs, schoonmaakmateriaal)
Contactpersoon: Gyöngyi Ianosi.
1.
2.
3.
4.
5.

Sociale hulp armlastigen via de stichting Pro Gilau
Zigeunerwijk via Baptistenkerk
Reformatorische kerk
Klooster
Hospitaal

Projecten in Cluj Napoca:
(dameskleding, herenkleding, matrassen,
incontinentiemateriaal, dekens, medicijnen,
schrijfblocs, schoonmaakmateriaal)
Contactpersoon: Petru en Rodica Morar
1. Stichting Christelijke hulpverlening
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AANMELDING ALS ‘VRIEND’ VAN DE STICHTING CONTACTEN
ROEMENIE – VIANEN….

Draagt u het werk van de Stichting contacten Roemenië – Vianen een warm hart toe en wilt u
ook een onderdeel uitmaken van onze stichting? Door ‘vriend’ (donateur) van onze stichting te
worden kunt u ons en de medemens in Roemenië helpen. Een jaarlijkse bijdrage van uw kant
zorgt ervoor dat wij ons werk nog (lange tijd) door kunnen zetten.
Om u op te geven als ‘vriend’ van de Stichting contacten Roemenië – Vianen vragen wij u om
onderstaande strook in te vullen en deze tijdens onze inzamelingsdagen af te geven in ons
magazijn aan de Lange Dreef.
Aanmelding via de email is natuurlijk ook mogelijk door een berichtje te sturen naar onze
penningmeester Jan van Beek : jvanbeek01@kpnmail.nl
Natuurlijk kunt u de aanmeldingsstrook ook sturen naar onze secretaris Els ter Haar-Mevius,
Franciscushof 129, 4133 BD 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-banknummer
NL06 INGB 0000 0375 48 ten name van Stichting contacten Roemenië – Vianen.

Onze Stichting wordt o.a. gesponsord door:
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