NIEUWSBRIEF

 magazijnlocatie voor de opslag van
goederen
 mogelijkheid hier ook sorteer- en
inpakwerkzaamheden te verrichten
 waar ongeveer twee keer per jaar
een vrachtwagencombinatie kan
komen om de goederen te laden voor
onze transporten naar Roemenie !

Editie Januari 2017

Deze Nieuwsbrief is een uitgave van:
STICHTING “CONTACTEN ROEMENIË – VIANEN”
Rijsenborch 303, 4132 HT Vianen, tel. 0347–351446
Voorzitter:
Dhr. H. R. Schutrups, Rijsenborch 303, 4132 HT Vianen
e-mail: h.r.schutrups@casema.nl

0347-351446

Vice-Voorzitter:
Dhr. J.S. v.d. Leij, Wendelaar 4, 4133 CD Vianen
e-mail: j.s.vdleij@casema.nl

0347-377066

Secretaris:
Mw. E.P. ter Haar-Mevius, Franciscushof 129, 4133 BD Vianen
e-mail: els@terhaar65.nl

0347-377594

Penningmeester:
Dhr. J. van Beek, Kortenhoevenseweg 99A, 4128 CP Lexmond
e-mail: Jvanbeek01@kpnmail.nl

0347-341619

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:
IBAN-nummer NL06 INGB 0000 0375 48
t.n.v.: Stichting Contacten Roemenië-Vianen te Vianen
INZAMELINGEN:
Magazijn, 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.

Verklaring foto’s op de voorpagina
1 – 3 Oude magazijnlocaties met daarbij een oproep in onze
zoektocht naar een nieuw magazijn.
- Winterse plaatjes uit Roemenië & Vianen

2

Van de vice voorzitter
VIANEN – Als u dit leest is het jaar 2016 alweer achter de rug.
Voor onze stichting is dit jaar een bijzonder jaar geweest met
hoogtepunten en aan het einde van het jaar een (groot)
zorgpunt. In het laatste kwartaal van het jaar heeft de
verhuurder van het magazijn aangegeven dat hij de ruimte
zelf nodig heeft voor zijn bedrijfsactiviteiten en kwam het
dringende verzoek om voor het einde van het jaar het magazijn ontruimd te hebben. Daardoor
hadden en hebben we nu een groot probleem. Vooralsnog kunnen we de goederen nog kwijt in
de zeecontainer die voor de deur staat, maar dat is zeker geen ideale oplossing voor de opslag.
Gelukkig mogen we op dit moment nog een klein gedeelte van de loods gebruiken voor de
opslag van spullen. We zijn in overleg met onze buren van het Paardenmarktcomité om te kijken
of daar mogelijkheden zijn om gebruik te maken van (een gedeelte van) die loods.
Verder hebben er inmiddels diverse gesprekken plaatsgevonden met de gemeente Vianen.
In het gesprek wat penningmeester Jan van Beek en Dik Baars op maandagmiddag 16 januari op
het gemeentehuis hadden met wethouder L. Wijnmaalen en Dhr. Hans Bloem – een goede
bekende van ons i.v.m. reparaties aan de huidige loods – kregen we het inmiddels al bekende
verhaal te horen: de gemeente heeft geen ruimte beschikbaar.
We hebben aangegeven, dat onze stichting al gedurende meer dan 25 jaar een onderkomen
heeft gekregen van de gemeente. De heren antwoorden, dat wanneer is niets is, ook niets te
vergeven is. Bovendien wordt gerespondeerd dat er met onze stichting geen schriftelijk contract
voor het verlenen van ruimte ligt...... Heel jammer dat dit de feiten zijn na al die jaren van
samenwerking, van gezamenlijk investeren in eerst de stedenband en later de vernieuwde
vriendschapsband met Reghin, van vriendschappelijke uitwisselingen tussen de burgemeesters
en een maatschappelijke betrokkenheid van de inwoners van Vianen en omstreken bij al onze
activiteiten in de afgelopen 25 jaar.
25-jarige Stichting met opheffing bedreigd
Op zaterdag 21 mei 2016 hebben we stilgestaan bij het feit, dat 25 jaar geleden op 7 mei 1991
onze stichting werd opgericht. Feestelijk hebben we teruggeblikt op alles wat we bereikt hebben
en onder grote belangstelling van (oud)bestuursleden, vrijwilligers, donateurs, belangstellenden
en in aanwezigheid van burgemeester Wim Groeneweg hebben we gezien dat onze voorzitter
koninklijk is onderscheiden voor al het werk wat is gedaan voor onze medemens in Roemenië.
Het doel van de stichting is nog steeds, in te spelen op de vanuit Roemenië kenbaar gemaakte
behoeften. De stichting werkt 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”.

Vanaf nu is het echter onzeker hoelang we dit werk nog voort kunnen zetten.

In het afgelopen jaar hebben we met het oog op de magazijnproblematiek een groot
najaarstransport georganiseerd waarbij we twee vrachtwagens met goederen hebben verzonden.
In het verslag van Jan van Beek en Dik Baars elders in deze Nieuwsbrief kunt u meegenieten met
de ervaringen van hun reis.
Tijdens de vrijwilligersavond op donderdag 26 januari 2017 nemen we afscheid van Herman
Schutrups als voorzitter van onze stichting. Persoonlijke omstandigheden nopen hem om na 25
jaar het voortouw genomen te hebben nu een stapje terug te doen.
Als bestuur en ik ga er vanuit als vrijwilligers van de stichting Contacten Roemenië – Vianen
willen we Herman en ook zijn vrouw Corrie heel erg bedanken voor alle tijd, energie en kennis
die hij heeft gestoken in het werk voor de medemens in Roemenië. Hij zal als adviseur op de
achtergrond beschikbaar blijven.
Sjaak van der Leij, vicevoorzitter
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25 – Jarig jubileum viering
Stichting Contacten - Roemenië 1991 – 2016
VIANEN – In deze Nieuwsbrief blikken we terug op de viering van ons 25 jarig jubileum.
Zaterdag 21 mei 2016 hebben we in tijdens een druk bezochte feestelijk viering in de Hoeksteen
vele verhalen over de hulpverlening aan Roemenië vanuit Vianen en omstreken laten passeren.
Globaal zag het programma er als volgt uit:
16:00 -16:30 uur
Ontvangst met koffie en thee en welkomstwoord door de voorzitter
17:00 -18:00 uur
Roemenië anders bezien door Herman den Dulk
18:00 -19:00 uur
Broodmaaltijd
19:00 -20:00 uur
Tijd voor overige sprekers; oud wethouder Mevr. Thea Schaafsma
en Burgemeester Wim Groeneweg

– Uitreiking Koninklijke onderscheiding door burgemeester Wim Groeneweg aan voorzitter
Herman Schutrups tijdens het 25-jarig jubileum van de stichting op zaterdag 21 mei 2016.
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Persbericht
voortbestaan Stichting op losse schroeven
zonder vervangende magazijnruimte
VIANEN 30 NOVEMBER 2016: De Stichting Contacten Roemenië Vianen is met spoed op zoek
naar vervangende magazijnruimte voor de opslag van alle ingezamelde goederen voor Roemenië
omdat de huidige locatie een andere bestemming krijgt.
Op 21 mei 2016 mochten we als stichting ons 25-jarig bestaan nog vieren. Gedurende deze 25
jaar hebben wij veel goederen kunnen inzamelen, sorteren, transporteren en distribueren ten
behoeve van de armlastige mensen in een viertal plaatsen in Transsylvanië (Roemenië),
waaronder Reghin, de stad waarmee Vianen vriendschapsbanden onderhoudt.
Het succes van deze vrijwilligersactiviteiten is gebaseerd op een vijftal pijlers, te weten:
1. De huisvesting, waar we de ingezamelde goederen kunnen opslaan.
2. Burgers van Vianen en omgeving, die hun (overtollige) goederen inleveren.
3. Vrijwilligers, die de noodzakelijke werkzaamheden verrichten.
4. Voldoende financiën, ten behoeve van de transport- en andere kosten.
5. Contactpersonen in de plaatsen, waar de goederen worden afgeleverd.
Tot op heden hebben we – mede dankzij de gemeente Vianen, die vanaf de oprichting van de
stichting heeft toegezegd om voor een adequate huisvesting zorg te dragen – steeds een
onderdak voor onze goederen kunnen vinden. Dit lijkt nu niet meer te gaan lukken.
Elke laatste zaterdag van de maand wordt er van 10:00 tot 12:00 uur aan de burgers de
gelegenheid gegeven, om hun goederen in de loods af te leveren. Dit gebeurt in grote getale.
Daarbij ontvangen wij vanuit de burgerij veel positieve reacties en sympathie voor onze stichting.
Elke dinsdagmiddag komt een flink aantal vrijwilligers de ontvangen goederen sorteren en
inpakken. Bovendien bestaat het bestuur uit vrijwilligers, die de transporten begeleiden en de
contacten met Roemenië onderhouden.
Dankzij giften en subsidies van donateurs, personen en instanties kunnen de te maken onkosten,
waarvan de transportkosten het overgrote deel uitmaken, worden betaald.
In de afgelopen jaren hebben we in de diverse plaatsen een netwerk van betrouwbare
contactpersonen opgebouwd, waarmee we intensief contact onderhouden.
Sinds september 2016 is er een groot probleem voor binnen onze stichting ontstaan, aangezien
de huurder van onze locatie aan de Lange Dreef, heeft aangegeven dat er geen plaats meer is
voor onze goederen. Kortom, we moeten op zoek naar een nieuwe locatie binnen Vianen e.o.
waardoor we onze activiteiten kunnen blijven verrichten.
Overleg met ambtenaren van de gemeente Vianen, die altijd voor een loods heeft kunnen
zorgen, heeft niet tot het gewenste resultaat geleid: de gemeente Vianen heeft momenteel geen
leegstaande panden in haar bezit. Diverse individuele contacten hebben ook niet tot een
oplossing geleid.
Het bestuur heeft daarom besloten om via artikelen in de plaatselijke bladen meer bekendheid te
geven aan ons probleem, waardoor wellicht via particuliere initiatieven een oplossing kan worden
gecreëerd.
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Oproep: Heeft u zelf, of weet u een bedrijf in Vianen die ons, om niet, kan helpen aan een
magazijnlocatie voor de opslag van onze goederen met de mogelijkheid hier ook sorteer- en
inpakwerkzaamheden te verrichten en waar ongeveer twee keer per jaar een
vrachtwagencombinatie kan komen om de goederen te laden voor onze transporten naar
Roemenie, dan zijn wij op zoek naar u.
Wanneer alle pogingen tot niets leiden zullen we genoodzaakt zijn om onze stichting op te
heffen, waardoor een fraai stukje vrijwilligerswerk en hulpverlening aan onze medemensen in
Roemenië na 25 jaar noodgedwongen zal moeten worden beëindigd!
Namens de stichting Contacten Roemenië – Vianen,
Sjaak van der Leij
Vice Voorzitter
06-225 220 21
J.S.vdleij@casema.nl

Els ter Haar
Secretaris
0347-377 594
els@terhaar65.nl

Jan van Beek
Penningmeester
0347 – 341 619
jvanbeek01@kpnmail.nl

Verslag najaarstransport 2016
Algemeen
Van 13 mei t/m 22 september heeft de stichting Contacten Roemenië – Vianen een
najaarstransport met hulpgoederen naar de plaatsen Gilau, Floresti, Cluj en Reghin in Roemenië
verzorgd. Dit transport is begeleid door:
 Dik Baars (Vianen) – magazijnmeester van het depot aan de Lange Dreef
 Jan van Beek (Lexmond) – penningmeester
De hulpgoederen zijn vervoerd met twee via Postnl gehuurde trucks met opleggers, bestuurd
door de Roemeense chauffeurs Adrian Cauc en Gyuri Balazs. In totaal is ca. 40 ton hulpgoederen
naar Roemenië gebracht, met een totaalwaarde van ca. € 30.000,=.

Aangezien onze loods aan de Lange Dreef boordevol hulpgoederen zat, hadden we besloten om
een extra grote oplegger te bestellen. Een week voor de laaddatum kregen we te horen, dat een
dergelijke oplegger niet beschikbaar was en mede gelet op het feit, dat we recentelijk te horen
kregen, dat we de loods aan de Lange Dreef binnen afzienbare termijn moeten verlaten, hebben
we besloten om twee “normale” opleggers te bestellen. Uiteindelijk verschenen er op de
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laaddatum twee middelgrote trucks met opleggers – met een totaalinhoud van ca. 200 m³ op de
Lange Dreef!
De hulpgoederen bestaan (in hoofdzaak) uit:
 Dames, heren-, kinder- en babykleding
 Schoenen
 Handdoeken en linnengoed
 Matrassen, dekbedden en dekens
 Medicijnen en incontinentiemateriaal
 Tafels en stoelen
 Schoolmeubeltjes
 Schrijfbenodigdheden
In totaal worden zo’n 40 projecten (in Gilau,
Floresti, Cluj en Reghin) – onder meer
ziekenhuizen, klinieken, geloofs- en woongemeenschappen en scholen – van hulpgoederen
voorzien.
In chronologische volgorde wordt hierna het transport beschreven.
 Dinsdag 13 september
De eerste truck met oplegger is maandagavond al gearriveerd, zodat er – vanwege de
voorspelde hitte - om 7.00 uur met het laden kan worden begonnen. De tweede truck rijdt om
9.00 uur de Lange Dreef op.
Er is besloten dat we de hulpgoederen systematisch over de twee opleggers verdelen, en wel:
 Transport A met goederen bestemd voor Gilau, Floresti en Cluj.
 Transport B met goederen bestemd voor Reghin.
Dankzij de heftruck, die door de
handelsonderneming Deij beschikbaar is
gesteld, kunnen de hulpgoederen relatief
gemakkelijk in de opleggers worden geplaatst.
Inmiddels hebben de door Jos Vroege
opgetrommelde vrijwilligers, te weten Willem
Heijkamp, Bart van Strien, Frits van der
Schaaf, Hans Buikema en Jelle Boer zich
gemeld. Tevens kregen we (via
Vluchtingenwerk Vianen) ook mankracht
toegeleverd middels vier vluchtelingen uit
Azarbeejan, Afghanistan en Syrië.
Onder de strakke leiding van Dik Baars en Jos Vroege
vorderen de laadwerkzaamheden gestaag.
Dankzij de goede zorgen van Agnes van der Molen kunnen
om het middaguur de noeste werkers zich te goed doen aan
een prima verzorgde lunch.
Om 14.00 uur is de eerste oplegger – Transport A - geladen
en kan de chauffeur – niet nadat de nodige formulieren zijn
ingevuld en afspraken over de loslocaties zijn gemaakt –
vertrekken richting Roemenië. Twee uren later verlaat de
andere chauffeur de loods aan de Lange Dreef. Met beide chauffeurs is de afspraak gemaakt, dat
ze uiterlijk op vrijdag 16 september om 9.00 uur in Gilau resp. Reghin zullen zijn om daar gelost
te worden (door ter plekke aanwezige vrijwilligers, die door onze contactpersonen aldaar zijn
gemobiliseerd).
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 Donderdag 15 september
Dankzij broer Cock van Dik Baars worden we om 7.30 uur (keurig op tijd) op Eindhoven Airport
afgeleverd, vanwaar we met een toestel van WIZZ-air naar Cluj-Napoca zullen vliegen.
Na twee uur en een kwartier vliegen wordt er geland op het vliegveld Cluj-Napoca. Het huren
van een (reeds bestelde) auto duurt een halfuurtje en we storten ons met de gehuurde Toyota
Yaris in het verkeer van Cluj, richting Gilau. Cluj uitrijdend worden we geconfronteerd met een
menigte vrachtwagens die langs de weg en (af en toe ook dwars op de weg) zijn geparkeerd. Dit
veroorzaakt het nodige oponthoud. Later vernemen we dat in geheel Roemenië door
vrachtwagenchauffeurs werd gedemonstreerd, vanwege een komende lastenverzwaring vanuit
de overheid aan de transportsector. Uiteindelijk komen we om 14.00 uur aan op camping
Eldorado, waar we de komende nacht zullen doorbrengen (in afwachting van het transport dat –
volgens afspraak - de volgende ochtend zou arriveren). Maar wat schets onze verbazing? Door
gastvrouw en –heer Gyöngyi en Atilla Ianosi op de camping wordt ons verteld, dat het transport
zo’n half uur geleden reeds is gearriveerd.
Aangezien er naast chauffeur Adrian Cauc slechts drie vrijwilligers
aanwezig zijn om te lossen, steken we – na het lessen van onze
dorst – de handen uit de mouwen om te helpen. Gelet op de grote
capaciteit van deze ingehuurde vrachtwagen kunnen al de goederen
maar met moeite in de loods op de camping worden ondergebracht.
Om 15.45 uur worden de laatste pakketten uit de vrachtwagen
gehaald en als het aan chauffeur Adrian ligt gaat hij meteen door
naar Floresti om daar het restant van de goederen af te leveren (en
meteen door te rijden naar huis…………..).
Echter, het is duidelijk, dat hij – gelet op de demonstraties op de
weg – niet van de camping kan vertrekken. Bovendien blijkt bij
telefonisch contact met Marien Kroon in Floresti, dat hij geen lospersoneel beschikbaar heeft, die
hij voor morgenochtend heeft
gerekruteerd.
Wijze raad is duur: Chauffeur Adrian
besluit om te overnachten op de
camping, aldaar te douchen en met
ons een biertje te drinken en een
maaltijd te nuttigen.
Op het terras van de camping wordt
ook gedineerd door Wilma en Marco
uit Ureterp. We komen met deze mensen – die bestuursleden zijn van de stichting “Wij brengen
hoop” en uit dien hoofde op rondreis zijn door Roemenië – in gesprek en wisselen diverse
ervaringen uit en worden ook telefoonnummers van contactpersonen gedeeld.
Verder overhandigen we onder het genot van een wijntje een
meegenomen cadeau voor Gyöngyi en Atilla Ianosi. Het bestuur
van onze stichting had namelijk aanvankelijk de bedoeling om een
aantal contactpersonen in Roemenië te laten delen in de
feestvreugde van onze stichting (25-jarig bestaan in mei 2016). Bij
de voorbereidingen van dit jubileum bleek al spoedig, dat het laten
overkomen van deze contactpersonen uit Roemenië naar Vianen
op de nodige organisatorische en financiële problemen te stuiten.
Derhalve heeft het bestuur besloten om tijdens het begeleiden van
het najaarstransport personen, die veel betekenen voor onze
stichting, te verrassen met een pakket met oer-Hollandse
producten (kaas, stroopwafels, drop e.d.).
Na een vermoeiende reis en het lossen van de (halve) oplegger,
gaan we op tijd naar bed in het goed verzorgde appartement van de camping.
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 Vrijdag 16 september
We staan op tijd op en besluiten – na telefonisch contact met Marien Kroon in Floresti –, dat wij
vanuit Gilau rechtstreeks naar Reghin rijden. Marien heeft er alle vertrouwen in dat het goed zal
komen met het lossen in Floresti. Later begrijpen we van Marien dat het lossen in Floresti –
dankzij de ijverige chauffeur Adrian – binnen anderhalf uur is “gepiept”.
Nadat we chauffeur Adrian op de camping hebben uitgezwaaid, vertrekken we meteen richting
Reghin. De reis over de snelweg door het Roemeense heuvellandschap en langs Turda en Targu
Mures verloopt voorspoedig. Tijdens een korte koffiepauze zien we plotseling de truck met
oplegger van Transport B (richting Reghin) langskomen. Aangezien we koffie zitten te drinken,
hebben wij er alle vertrouwen in, dat de truck met oplegger eerder in Reghin zal zijn dan wij. In
Reghin rijden we (om half twaalf) daarom rechtstreeks naar de loods, waar de goederen
afgeleverd moeten worden. Daar aangekomen echter een dichte loods, geen truck met oplegger
en geen Peter Schüller. Eerst maar even Peter gebeld, die (op zijn zachts gezegd…..) “not
amused” is: hij heeft nog niets van de chauffeur vernomen. Meteen daarna hebben we
(telefonisch) contact opgenomen met chauffeur Gyuri, die ons vertelt dat hij zich tussen Targu
Mures en Reghin bevindt……………………
Inmiddels zijn de mensen van het gemeentelijke Tuincentrum, die zullen helpen bij het lossen,
ook bij de loods gearriveerd met een boze Peter Schüller in hun kielzog.
Uiteindelijk om 13 uur zien we – wachtend op de hoek
van de straat – we de truck met oplegger aan komen
rijden. De chauffeur verklaart zijn late aankomst uit het
feit, dat hij onderweg twee maal is aangehouden
vanwege het feit, dat de lading niet goed was geborgd
middels banden en het ontbreken van een “cleanverklaring”. Maar dankzij de overvloedige bemensing uit
het gemeentelijk Tuincentrum is de oplegger in
anderhalf uur gelost. Tot hun volle tevredenheid
wordt de complete losploeg beloond met
fonkelnieuwe (door)werkkleding en een set
schriften.
Voordat we naar het hotel gaan, gaan we nog
even naar de Evangelische Kirche waar Peter ons
rondleidt door zijn “Saksische Museum”. In het
kader van de Saksische Dag, die op zaterdag (24
september) in Reghin wordt gehouden en waar
2000 Saksen uit geheel Transsylvanië worden verwacht heeft Peter in een vleugel van de kerk
een tentoonstelling ingericht met Saksische klederdrachten en allerlei oude attributen
(wandkleden, strijkijzers, potten en kannen). De Saksen hebben zich al sinds de dertiende eeuw
in deze landstreek gevestigd en door de eeuwen heen hun cultuur en identiteit weten te
behouden.
In het hotel aangekomen verrassen we tijdens het avondeten Peter met zijn “jubileum-cadeau”,
dat hij erg kan waarderen. Na deze tumultueuze dag zoeken we op tijd onze bedden op.
 Zaterdag 17 september
Conform afspraak arriveert Peter Schüller klokslag 9 uur in het hotel. Aangezien het hotel
vandaag – vanwege een bruiloft – de gehele dag met aansluitende nacht volgeboekt is, gaan we
vandaag naar Gledin en blijven daar ook slapen. Gledin is voor ons geen onbekende bestemming,
aangezien we in dit plaatsje in een uithoek van de regio Mures ook twee jaar geleden zijn
geweest en daar toen een wasmachine hebben afgeleverd.
Gledin is een klein plaatsje, waar de Orthodoxe priester Ioan, die – hoewel hij zelf in een
eenvoudige woning is gehuisvest – het beheer heeft over een schitterende kerk, een prachtig
9

jongerenverblijf en een fraaie kiosk (met koperen dak en daaronder een kapel voor allerlei
activiteiten).
Was twee jaar geleden de fundering
van een “Altenheim” voor ca. tien
personen zichtbaar, nu kunnen we door
het imposante gebouw wandelen en is
men volop bezig mrt de afbouw.
Het is de bedoeling, dat het gebouw op
25 juli 2017 in gebruik wordt genomen.
Daarnaast is priester Ioan druk doende
om wekelijks in het jongerenverblijf 20
tot 40 jongeren te ontvangen voor een
compleet programma met discussie,
dans, toneel, schilderen van iconen enz.
In het jongerenverblijf hebben we ’s morgens een ontmoeting met zo’n twaalf jongens en
meisjes (in de leeftijd van vier tot tien jaar) uit het plaatsje. Deze jongeren wordt wekelijks door
een dame en een heer voorgelezen, wat door hen erg wordt gewaardeerd. Op vragen van Peter
wordt erg enthousiast gereageerd.
Aangezien priester Ioan ’s middags een begrafenis moeten leiden, gaan we op voorstel van Peter
door naar Bistrita, een stad van 70.000 inwoners, waar we de markt bezoeken, de lunch

gebruiken en een oude kerk met toren bezichtigen.
Terug in Gledin gebruiken we de maaltijd met priester Ioan, die vervolgens in de kapel voorgaat
in een avondgebed. Nadat Peter weer richting Reghin is vertrokkene, nestelen we ons in het
jongerenverblijf en slapen in deze locatie “aan het einde van de wereld”.
 Zondag 18 september
Met priester Ioan hebben we afgesproken, dat we om 8.00 uur het ontbijt zouden gebruiken.
Even voor dit tijdstip staat hij ons al te wenken om te komen eten; hijzelf moet om 8.30 uur
voorgaat in een eredienst……………. Echter, vervolgens blijkt, dat er problemen zijn met de
gasfles, waardoor de beloofde koffie in het gedrang komt. Enkele minuten voor 8.30 uur kan
echter toch de koffie worden geserveerd………………… Gewapend met enkele flessen wijn en een
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brood vertrekken we weer (over rustige landwegen) richting Reghin,
waar we hebben afgesproken, dat we ons om 9.45 uur zullen melden
bij de notabelen van de Evangelische Kirche en ds. Johann Zey, die
om 10.00 uur zal voorgaan in de kerk in Reghin.
Tijdens de dienst – waarin de liturgie en gewoonten uit de Lutherse
kerk worden gevolgd – worden we voorgesteld aan de gemeente. De
voorganger houdt een inspirerende preek over Romeinen 6 (Het
geloof in Jezus Christus).
Na afloop van de dienst worden in de pastorie met de notabelen nog
wat kerk gemeentelijke zaken doorgesproken, waarbij het
voornamelijk gaat over de Saksische Dag, die zaterdag (24
september) in Reghin wordt gehouden en waar 2000 Saksen uit
geheel Transsylvanië worden verwacht.
’s Middags besluiten we om de dorpen Ideciu de Jos en Ideciu de Sus te bezoeken. Twee jaar
geleden werd in eerstgenoemde plaats de kerk gerestaureerd, terwijl in de tweede plaats er
plannen waren om van de Duitse school een “Altenheim” te maken.

Bovendien hebben we ’s morgens gehoord, dat daar – met financiële steun uit Oostenrijk en
Luxemburg – de toren van de kerk is gerestaureerd en op zondag 25 september zal worden
ingewijd. En inderdaad de kerk en de kerktoren staan er na de facelift weer keurig bij, maar de
aanblik van de Duitse school maakt ons verdrietig: kort nadat we in 2014 daar ter plekke waren,
is men met de verbouwing tot een “Altenheim” gestopt en sedertdien is er niets veranderd ………
 Maandag 19 september
Na wat huishoudelijke verplichtingen (kopen van kaarten en postzegels) melden we ons om
10.00 uur bij de loods, waar Peter Schüller op het punt staat om met zijn manschappen richting
Evangelische Kirche te gaan. De vanuit Nederland meegebracht stoelen (100 stuks) moeten
namelijk in de kerk worden geplaatst en er is nog het nodige te doen: schoonmaken van de
bovenverdieping van de kerk, afstemmen van de geluidsinstallatie en verder inrichten van
“Saksisch Museum” enz. Daarnaast heeft Peter een interview met de plaatselijke televisiezender
gearrangeerd. Dit interview is inmiddels al via You Tube te bekijken. Verder gaan we met een
busje nog een aantal naakte poppen uit het plaatselijke museum halen, die in de kerk worden
aangekleed.
Vervolgens nemen we 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.
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’s Middags is er een ontmoeting met de burgemeester van Reghin, Maria Precup gepland, maar
deze afspraak kan niet doorgaan vanwege het feit, dat de burgemeester niet in de stad is
vanwege een bruiloft elders.
Op het gemeentehuis aangekomen blijkt de locoburgemeester, Endre Márk, ons te woord te
willen staan. Met deze politicus uit de Hongaarse gemeenschap van Reghin houden we het
interview, dat oorspronkelijk met Maria Precup is gepland. Dit interview kunt u elders in deze
Nieuwsbrief lezen. Bovendien overhandigen we hem het jubileumcadeau (t.b.v. Maria Precup).
We maken vervolgens met Peter de afspraak, dat we elkaar ’s avonds bij een maaltijd zullen
ontmoeten en vervolgens afscheid
zullen nemen. Wat schetst onze
verbazing? Op het afgesproken
tijdstip komen Peter met zijn
vrouw en burgemeester Maria
Precup het hotel binnenwandelen.
Tijdens het diner spreken we met
behulp van Peter als tolk – Maria
spreekt alleen Roemeens – alle
lopende zaken en problemen van
Reghin door (een blauwdruk van
het interview met Endre Fránk) en
leggen de situatie in Vianen uit
(stand van zaken binnen onze stichting, komende gemeentelijke fusie binnen Vijfheerenlanden).
Na afloop van het diner wordt allerhartelijkst afscheid genomen van onze vrienden uit Reghin.
 Dinsdag 20 september
Om 9.15 uur vertrekken we uit Reghin om (via binnenwegen, met prachtige landschappen en
vergezichten) op weg te gaan richting Gilau.

Om 12.30 uur komen we aan en na een lunch bij Vila Gong gaan we op weg richting Cluj, waar
we om 15.00 uur een afspraak hebben met Petru en Rodica Morar, de leidende mensen achter
de Christelijke stichting in Cluj, die zich inzet voor de verslaafden en minderbedeelden in deze
stad. De ontmoeting is hartelijk – Petru staat ons al op te wachten – en de meegebrachte
medicijnen en het jubileum-cadeau worden in
dank aanvaard. De stichting floreert: er wordt
volop gebruik gemaakt van de therapieinstrumenten (met behulp van een drietal
therapeuten), in de ontmoetingsruimte worden
cursussen gegeven met het oog op verslaving
e.d. en van de apotheek wordt door de
kanslozen van de stad frequent gebruik
gemaakt. Petru vertelt, dat hij dankzij een
weldoener uit Sleeuwijk relatief goedkoop (en
af en toe voor niets) aan medicijnen kan
komen.
Met Petru wordt afgesproken, dat hij de op de
paklijst aangegeven goederen (en wat ons betreft meer dan dat) kan ophalen op camping
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Eldorado. Vervolgens gaan we weer richting Gilau, waar we (na de afgelopen vermoeiende
dagen) van een avondje rust genieten.
 Woensdag 21 september
Na een welvoedend ontbijt vertrekken we naar Floresti, waar we om 10.00 uur een afspraak
hebben met Marien Kroon van de stichting Charis. Een stichting die heel veel goed werk verricht
te midden van de Roma’s in deze stad: voorlichting aan vrouwen (hygiëne, opvoeden van
kinderen, anticonceptie), scholing van kinderen en organiseren van cursussen. Zoals aangeven
ligt de nadruk op vrouwen en kinderen; mannen zijn nauwelijks bereikbaar en de jongelui
vertrekken richting West-Europa.
De wijk binnenkomend worden we geconfronteerd met
Napels-achtige toestanden: een complete vuilnisbelt
langs de toegangsweg. Marien vertelde, dat het
contract met de (particuliere) vuilnisophaaldienst niet is
verlengd, wat leidt tot zulke toestanden!

Met Marien bespreken we de behoeften van de
stichting en overhandigen hem ons jubileumcadeau;
ondertussen komt er een viertal mensen van een
stichting uit Joure binnen. Na enig heen en weer
gepraat gaan we de gebouwen van de stichting
bekijken: het kantoor, het centrum, de speeltuin,
houtopslag (voor de centrale verwarming) en de
school. Een wandeling door de wijk wordt (om
veiligheidsredenen) afgeraden, waarna we afscheid
van elkaar nemen.
Nadat we een stuwmeer in de bergen in de omgeving
van Gilau met een daar onder gelegen
forellenkwekerij hebben bezocht, gaan we op het
vliegveld van Cluj-Napoca onze huurauto inleveren.
Met een taxi, dwars door het drukke verkeer van Cluj-Napoca,
arriveren we op camping Eldorado.
Al puzzelend brengen we, onder het genot van een glaasje wijn,
deze laatste avond in Roemenië door in het appartement van
camping Eldorado.
 Donderdag 22 september
Er is een tijd van komen en een tijd van gaan: deze week, die werkelijk is omgevlogen, nadert
zijn einde. Gelet op alles wat we hebben gezien en meegemaakt, vinden we het ook weer fijn om
onze belevenissen in Vianen en omstreken te ventileren.
Om 4.30 uur staan we weer naast onze bedden. Om 5.15
uur staat een door Atilla geregelde taxi gereed om ons weer
naar het vliegveld te brengen; ons vliegtuig vertrekt namelijk
om 7.10 uur. Correct op het afgesproken tijdstip gaan we op
weg naar Nederland, waar we om 8.40 uur – een uur winst
vanwege een andere tijdzone – op luchthaven Eindhoven
Airport landen. Zoon Kees en kleinzoon Ruben van Dik staan
ons daar op te wachten en om 10.15 uur kunnen we onze
vrouwen weer begroeten.
De begeleiding van dit transport is – wat ons betreft - naar volle tevredenheid verlopen:
bestaande projecten zijn bezocht, reeds bestaande contacten zijn bestendigd en verder
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aangehaald en nieuwe contacten zijn gelegd. Bovendien hebben we ons ervan kunnen
vergewissen, dat alle goederen op de goede bestemmingen terecht komen.
Gelet op de warmte en dankbaarheid, die we in de plaatsen waar we komen, ondervinden en de
noodzaak om goederen te blijven sturen om de armlastige bevolking van Gilau, Floresti, Cluj en
Reghin in deze economisch moeilijke tijden te ondersteunen, is het wat ons betreft geen punt:
we blijven volharden in het inzamelen en versturen van goederen!
Dik Baars & Jan van Beek

Jaaroverzicht secretariaat 2016
Hieronder vindt u in vogelvlucht een overzicht van de activiteiten die we in het afgelopen jaar
hebben gerealiseerd:
De bestuursleden in 2016:

Voorzitter
Herman
Schutrups

Penningmeester
Jan van Beek

Secretaris
Els ter Haar

Vicevoorzitter
Sjaak vd Leij

Bestuurslid Magazijnbeheer
Jos Vroege
Dik Baars

Activiteiten in 2016:
– 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
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– 2 transporten met goederen naar Roemenië, in totaal 3 vrachtwagens 1 begeleid

– Bedankmiddag en avond voor de vrijwilligers georganiseerd in mei tijdens de Viering van het
25-jarig bestaan van de stichting op zaterdag 21 mei 2016.

– Uitreiking Koninklijke onderscheiding door burgemeester Wim Groeneweg aan voorzitter
Herman Schutrups tijdens het 25-jarig jubileum van de stichting op zaterdag 21 mei 2016.

– Kwalitatief minder goede kleding werd verkocht en hiervan werd een transport bekostigd
– Zoektocht naar nieuwe magazijnruimte.
Overleg met gemeente en bedrijven.
Aandacht vragen in de pers voor situatie van de
stichting.

(artikel in het AD Utrechts Nieuwsblad
van 3 december 2016)
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FINANCIEEL OVERZICHT 2016
Voor de stichting is 2016 een redelijk turbulent jaar geworden en dat heeft ook zijn weerslag
gehad op de financiën: per medio 2016 kregen we namelijk van de beheerder van de loods aan
de Lange Dreef te horen, dat de opslagruimte tegen het einde van het jaar in grote mate beperkt
zou worden, aangezien hij meer ruimte nodig heeft voor zijn zakelijke activiteiten. Voor een
goede bedrijfsvoering van onze stichting is een goede en ruime opslagruimte essentieel. Daarom
zijn we op zoek gegaan naar een goede vervangende ruimte, maar echter (nog) niet gevonden.
Gelet op het feit, dat de huidige loods in de tweede helft van 2016 stampvol stond met
goederen, hebben we als bestuur besloten om extra volume te genereren voor het
najaarstransport van 2016. Dit heeft geresulteerd in twee vrachtwagens met een totale inhoud
van 200 m³, die per medio september 2016 richting Roemenië zijn vertrokken. De extra
vrachtwagen hadden we bij het opstellen van de begroting (per begin 2016) niet voorzien en is
dan ook betaald moeten worden uit onze reserves.
De fikse “tegenvallers” op de uitgavenposten hebben we gelukkig gedeeltelijk kunnen
compenseren door extra verkoop van kwalitatief mindere goederen, die we in de loop van dit jaar
hebben mogen ontvangen. Hierdoor zijn we - zoals blijkt uit onderstaand overzicht over 2016 binnen het (geplande) begrotingstekort van € 3.250,= gebleven!
De volgende posten wijken meer dan 20 % (+/-) van de in januari 2016 opgestelde begroting af:
 Incidentele giften: Onze contribuanten hebben zich in het afgelopen jaar weer “van hun
royale kant” laten zien. Daarvoor onze hartelijke dank. In dit bedrag zijn ook de giften
begrepen, die we als bestuur bij het 25-jarig jubileum van onze stichting hebben
ontvangen (+ 31 %)
 Inzameling Vianen: Ondanks het feit, dat er in 2016 weer enorme hoeveelheden
goederen zijn afgegeven op elke laatste zaterdag van de maand, hebben de gereed
staande collectebussen voor de kosten van het transport toch niet het begrote bedrag
opgeleverd. (- 33 %)
 Inkomsten uit verkoop: Door zorgvuldig selecteren van onze magazijnbeheerder en de
vrijwilligers konden de goederen, die niet geschikt waren om naar Roemenië te versturen,
apart worden gelegd voor de verkoop aan opkoophandelaren, hetgeen dan ook de nodige
financiën heeft opgebracht. (+ 131 %)
 Drukwerk: Omdat er in het najaar geen nieuwsbrief is verschenen, is deze post lager
uitgevallen (- 29 %)
 WiZZ/autokosten: Omdat er v.w.b. de vluchten en de huurauto voordelige arrangementen
konden worden afgesloten, zijn de kosten flink onder de begroting gebleven (-38 %)
 Transportkosten vracht: Ten gevolge van het feit dat voor het najaarstransport in
september twee vrachtwagens zijn ingezet (zoals bovenstaand is vermeld) zijn de
transportkosten aanmerkelijk hoger uitgevallen dan begroot. (+ 42 %)
 Autokosten NL: deze kosten zijn hoger uitgevallen omdat enkele keren een auto moest
worden gehuurd voor het ophalen van grote partijen (waardevolle) goederen. (+ 577 %)
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De financiële afrekening voor het gehele jaar 2016 ziet er als volgt uit:
Kostenplaatsen
Inkomsten:
Incidentele giften via Giro

Realisatie

Kostenplaatsen

Realisatie

Uitgaven
2.625,00 Diverse uitgaven

1.465,00

Inzameling Vianen

401,00 Drukwerk

668,00

Giften vast per maand

290,00 Begeleiding - geen WIZZ/auto

245,00

Rente - Subsidie

1.041,00 WIZZ/ autokosten

Inkomsten uit verkoop/acties

3.458,00 Transportkosten vracht

248,00
7.653,00

Energie bijdrage

0,00 Oasen

0,00

Speciale giften hulpvraag

0,00 Greenchoice

0,00

Inkomsten medegebruikers

0,00 Bankkosten
Autokosten NL

130,00
339,00

Speciale hulpaanvraag
Totale inkomsten

7.815,00 Totale uitgaven

Negatief saldo

2.933,00 Positief saldo

Totaal

10.748,00 Totaal

0,00
10.748,00
0,00
10.748,00

Ook tijdens het najaarstransport is gebleken, dat – mede ten gevolge van de financiële crisis – de
omstandigheden voor de Roemeense bevolking alleen maar zijn verslechterd: de prijzen van
voedsel en andere middelen stijgen nog steeds, de zorghulp neemt voortdurend af, medicijnen
worden niet meer vergoed vanuit het ziekenfonds, op pensioens- en uitkeringsbedragen wordt
gekort enz., enz.
Dat motiveert ons als stichtingsbestuur extra om (zoveel als mogelijk) op de huidige voet verder
te gaan met het sturen van goederen en middelen ten behoeve van de armlastige burgers van
Roemenië. Indien financieel mogelijk doen we dat via twee transporten per jaar. Om dit te
realiseren is uw financiële steun daarbij onmisbaar!
In onze berichtgeving in de afgelopen jaren is al regelmatig aangegeven, dat een gift of een
donateurschap ten baten van de Stichting Contacten Roemenie - Vianen aftrekbaar is bij de
belastingopgave. Dit komt doordat wij als stichting – sinds begin 2012 – erkend zijn als
charitatieve instelling. Deze instellingen zijn terug te vinden op de website van ANBI (Algemene
Nut Beogende Instellingen).
Nogmaals hartelijk dank voor de van u ontvangen spullen en
giften en wij vertrouwen erop, dat we onze activiteiten in
2017 - met uw steun - kunnen en mogen continueren.
Vianen, januari 2017 - Jan van Beek, penningmeester
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Interview met Endre Márk, locoburgemeester van Reghin
Het geplande interview met burgemeester Maria Precup kon geen doorgang vinden.
In de eerste plaats stellen we het zeer
op prijs, dat u bereid bent haar te
vervangen.
 Graag gedaan, de verhouding en

samenwerking tussen Maria en mij
is prima.
Als u over de laatste vier jaar terug
kijkt, bespeurt u dan vooruitgang in
uw gemeente?
 Jazeker, op het gebied van

infrastructuur, riolering en het
renoveren van de scholen.
Wat zijn op dit moment de grootste
problemen in Reghin?
 Economisch gaat het in onze




plaats goed: ten opzichte van omgeving hebben we minder werklozen en er zijn ook veel
arbeidsplaatsen.
De Roma’s blijven problematisch op het sociale vlak.
Verdere problemen zijn:
o Te weinig parkeerplaatsen in de stad.
o Een overvol hondenasiel (400 honden) en veel loslopende honden. Het castreren van
deze honden is momenteel een discussiepunt onder de bevolking.
o Een fabriek die lijmmateriaal vervaardigt geeft problemen met betrekking tot het
milieu.

Hoe kijkt u aan tussen de verhouding tussen de Roemeense en Hongaarse gemeenschappen in
Reghin?
 Het feit, dat ik (als Hongaar) op deze functie zit, mag als voorbeeld dienen dat er in deze

stad dienaangaande geen problemen zijn.
Vergen de problemen met de Roma’s nog steeds een flink deel van uw aandacht?
 Er is een project gaande vanuit de Europese Unie; daartoe is een sociaalassistent binnen

onze stad werkzaam, die de volgende zaken heeft opgepakt:
o Benaderen van vrouwen inzake anticonceptie en opvoeden van de kinderen
(bevorderen dat ze naar school gaan).
o Mensen die geen werk hebben, helpen met scholing (middels avondscholing)
De tendens is, dat de jongeren steeds meer wegtrekken naar het buitenland.


Heeft Reghin Syrische vluchtelingen?
 Wij hebben geen vluchtelingen; de regering is van mening, dat we genoeg problemen

hebben met de Roma’s.
Welke indrukken zijn overgebleven van het bezoek van Maria Precup aan Vianen?
 Fantastische monumentale stad, waar het goed toeven is.
Zijn de goederen uit Vianen nog steeds nodig?
 Jazeker, we hebben (nog steeds) veel families die onder armoedegrens leven.
Tijdens een ontmoeting met Maria Precup later op de dag bevestigt zij de door Endre Márk
gegeven antwoorden.
Reghin, 19 september 2016

Dik Baars & Jan van Beek

18

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.
Best Vrienden,
Na de grote belevenis “die Sachsentag” waar meer dan 1.500 mensen aan hebben
deelgenomen, was ik eindelijk in staat om nu ook de rest van de goederen deze week te
verspreiden uit het magazijn. Maandag komt de Gledin priester om de bedden op te halen, maar
eerst moet ik het nog naar soort uitzoeken, ik weet niet wat ik heb en nog veel meer.
Ik heb alles over 21 projecten verdeeld, zie onderstaand het distributie protocol.
1.Sozialfälle Apalina
11.Bibliothek
2.Bürgermeisteramt
12.Schule No.5 doos
3.Zigeuner Pietroasei str.
13.Glashaus
4.Mittelschule No.1
14.Ortodoxe Kerk Gledin
5.Mureseni Arms Kitchen
15.Evangelische Kerk
6.Pfingstlerkirche Apalina
16.arme Fam Urwegen7.Apalina maatschappelijk werkers
17.Schule No.5 36 stoelen
8.Ortodoxe Kerk Goreni -nieuw project
18.Kleine School No.5 26 tafels, 8 stoelen
9.Zigeuner Muncitorilorstr.
19.Direkte distributie -een meer dan 40 personen
10.Jugendklub
20.Lagerarbeiter 21.Strassenarbeiter
Jullie hebben ons 128 stoelen gebracht, waarvoor en voor al het andere vele dank!
De stoelen hebben ons geholpen, de kerk was tijdens de herdenkingsdienst op “die Sachsentag”
bijzonder druk bezocht, we hadden buiten ook nog een groot scherm staan waarop de mensen
de dienst konden volgen en daar hebben zij op de stoelen gezeten.
Na de festiviteiten zijn ze gelijkmatig verdeeld over de volgende projecten:.
1.Gledin
24 Stoelen + 6 Tafels
3.Schule No.5 42 Stoelen.
2.Armenküche 40 Stoelen + 10 Tafels
4.Pf.Zey vriend 12 Stoelen.
Projecten in Gilau:
(dameskleding, herenkleding, matrassen, incontinentiemateriaal, dekens,
medicijnen, schrijfblocs, schoonmaakmateriaal)
Contactpersoon: Gyöngyi Ianosi.
1. Sociale hulp armlastigen via de stichting Pro Gilau
2. Zigeunerwijk via Baptistenkerk
3. Reformatorische kerk
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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