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oals gebruikelijk presenteren we in dit voorjaarsnummer de jaarcijfers over 2020. Zie daarvoor pag. 2. Lees
vooral ook de toelichting. Als u er vragen over heeft, stel
ze gerust, per mail of telefoon.
Door de coronapandemie zag het ‘Dialoogjaar’ er totaal
anders uit dan we gewend waren. Er bleef, noodgedwongen, veel geld op de plank liggen. Gelukkig roest dat niet.
Als alles meezit kunnen we in september een inhaalslag
maken.
Was 2020 voor u en voor ons een vervelend of zwaar jaar,
misschien voor sommigen ook verdrietig door het verlies
van (een) dierbare(n), voor onze doelgroep was dit echt
een rampjaar, we berichtten er al eerder over in de Jurnal
van november. Als je in de armoedehoek zit komt alles
nog harder aan. Velen verloren inkomsten doordat
familieleden die in het buitenland werkten ontslagen
werden en naar Roemenië terugkeerden. De financiële
steun uit die hoek verdween. In Roemenië verloren veel
mensen hun (flex)baan, doordat bedrijven moesten sluiten
of failliet gingen. Een sociaal vangnet zoals hier is nog ver
te zoeken. Toen de scholen dichtgingen kwam het
onderwijs voor kinderen van ’onze’ gezinnen helemaal stil
te liggen; online-onderwijs is er voor hen niet bij, als er
geen computer in huis is. Grote achterstanden dus.
Dialoog heeft wel wat kunnen doen, maar niet genoeg.
Toen de donaties in april niet konden worden uitgekeerd
dachten we nog dat we dat wel in juni zouden inhalen, in
juni dachten we hetzelfde over september, maar toen het
in september nog steeds niet kon hebben we een andere
oplossing gezocht. Wat duurder, maar beter dan niets. De
truc met de postwissel. U leest er meer over op pag. 3.
Voedselpakketten, niet mogelijk in april, konden we in
oktober en december ruimschoots uitdelen om wat goed te
maken, zie pag. 2. Veel kinderen kregen alsnog hun
pakket onderwijsbenodigdheden in september en de
dorpsschool in Buda ontving geld voor tablets voor onlineonderwijs. Maar helaas konden we niets doen aan
huisreparaties. Daardoor beschikken nu wel over voldoende budget om in september aan de slag te gaan. Nu maar
hopen dat we het land weer in mogen.
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liefst

€ 13.293

€ 19.567
voor

51 fam.,

en € 6.274 voor voedselpakketten, goed voor 239
families. Het geld is uitgedeeld in januari van 2021
en de voedselpakketten zijn vóór Kerst uitgedeeld.

Alle gevers onze hartelijke dank !!!
Als u dit kwartaal uw gezin wilt ondersteunen zorgt
u dan dat uw bijdrage uiterlijk 1 April op
de rekening v an de St. Dialoog staat:
NL92RABO0343711109 o.v.v. R-nr. + naam
Roemeens gezin).

Houdt u s.v.p. wel aan deze deadline
(zie ook pag. 3)

De deadline voor de tweede
periode is 1 juni.

OPNIEUW PAASPAKKETTEN
Lees hierover meer op pag. 3

Financieel overzicht 2020
VERLIES EN WINSTREKENING OVER 2020 (Debet)
Bestedingen Roemenië
Donaties contactgezinnen*
Renovaties huizen en daken
Kachels/fornuizen
Onderwijsproject
Studiebeurzen
Voedselpakketten

in €
10.170
11.192
935
7.934

Tjitte van Otichem - penningmeester

VOEDSELPAKKETTEN KERST

30.231

voor voedselpakketten, gevoerd in december, is
Deheelactiegoed
gelopen. Er kwam in december € 4.605

542
126

binnen, zowel via stortingen door contactgezinnen als door
burgers uit het Gooi. Er was nog geld over van de niet met
Pasen uitgedeelde pakketten. Uiteindelijk zijn er, een paar
dagen voor Kerst 239 pakketten uitgereikt. Dialoog neemt
alle kosten (zoals portokosten) voor haar rekening, zodat
de donaties altijd voor 100% worden besteed aan de
pakketten.

Kosten Roemenië
Administratiekosten (vooral porto)
Onkostenvergoedingen vertegenwoordiger
(reiskosten)
Transport (logies enz.)
Diversen koersverschillen
Bankkosten (provisie)

117
-

Kosten Nederland
Drukwerk/Jurnal
Reiskosten(/autohuur
Contributies en abonnementen
Bankkosten
Administratiekosten (vooral porto)

TOTAAL LASTEN

voedselpakketten en tevens financierden we de aanschaf
van tablets voor de basisschool in Buda. Het aantal
kinderen betrokken bij het Onderwijsproject liep noodgedwongen terug. Er zijn nu geen acht maar vier studenten
met een vervolgopleiding die we ondersteunen.
De zogenaamde overheadkosten bedragen ca. 3,9 % van
alle uitgaven, hetgeen we nog acceptabel vinden.

10
43
155
250

Van een groep dames in Hilversum en ‘s Graveland
ontvingen we € 1000 voor voedselpakketten. Bij
elkaar verdiend met creatieve handnijverheid en de
verkoop daarvan.
Veel dank hiervoor!

31.474

VERLIES EN WINSTREKENING OVER 2020(Credit)
Donaties
Donaties contactgezinnen*
Algemeen
Onderwijsproject
Voedselpakketten

13.293
31.550
5.030
6.274

TOTAAL BATEN

56.147

RESULTAAT (zie opm. hieronder)

24.673

Toelichting jaarrekening
2020 was, zoals voor iedereen, een uniek jaar
HetvoorjaarDialoog.
Uniek omdat we door corona voor het
eerst geen huizenreparaties konden uitvoeren noch een
deel van het onderwijsproject. Het gevolg daarvan is dat
we met een behoorlijk positief resultaat blijven zitten,
financieel gezien dan, maar in feite is dat dus negatief
omdat daarmee geen mensen zijn geholpen. Dit mede
geholpen door de donateurs die het er vorig jaar niet bij
lieten zitten. *De donaties aan contactgezinnen zijn in
december met een proef gestart maar in januari pas
beëindigd, wat te maken heeft met het feit dat de gezinnen
hun geld (van het hele jaar) in één keer via een postwissel
kregen. Door bureaucratie heeft dat een tijdje geduurd.
Een deel van die donaties (Debet) zal dus terug te vinden
zijn bij het boekjaar 2021. We konden meer uitgeven aan

Mulþumesc frumos !!

VOEDSELPAKKETTEN

PASEN

Rond Pasen, in Roemenië op 2 mei (orthodox Pasen), willen we de gezinnen steunen met een voedselpakket met
de volgende samenstelling:
2 kg rijst, 1 kg macaroni, 3 L
zonnebloemolie, 1 kg suiker,
€ 25 per pakket
2 kg meel, 1 kg maïsmeel,
1,5 kg kip, 1kg kaas, 500 g
margarine, 10 kg aardappels, 600 g snoepgoed, 600g
wasmiddel en 1 stuk handzeep. Kosten: €28,20 per pakket. Dialoog betaalt daarvan € 3,20 zodat voor u de
kosten € 25 bedragen. Als u voor 1 april hiervoor een
bedragje overmaakt o.v.v. ‘Voedselpakket’ ontvangen de
gezinnen dit in de week voor Pasen.

ONDERWIJSPROJECT KIND NAAR
SCHOOL IN 2021
oor de lopende cursus kon Dialoog in totaal 468
leerlingen voorzien van een onderwijspakket. We
zijn al weer volop aan het rekenen en plannen en
schatten dat het aantal te ondersteunen leerlingen de
komende cursus ca. 670 zal zijn. Daarvan ca. 420
kinderen van 6-14 jaar en 250 leerlingen van 15 tot 18
jaar. De totale kosten begroten we op ca. € 11.000.
Indien er voldoende geld binnenkomt zullen we dit
bedrag verhogen door extra schoolmaterialen te geven
of voor meer klassen ook nog rugzakjes aan te schaffen
(standaard krijgen de leerlingen een draagtas).
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Financiering Onderwijsproject
an een donateur die anoniem wenst te blijven
ontvingen we dit jaar € 11.200 waarvan we een deel
zullen moeten gebruiken voor het onderwijsproject. (de
rest voor huisreparatie). U kunt dit project natuurlijk ook
zelf steunen met een gift.

V

Project Vervolgonderwijs
it schooljaar ondersteunen we 4 studenten (voor
’Algemene Verpleegkunde’) door het schoolgeld van
€ 350 voor een jaar te betalen. De studieresultaten
voor dit jaar zijn tot nu toe voor alle vier goed te noemen.

D

De studenten en de schoolleiding houden ons regelmatig
op de hoogte van hun prestaties. Ook hun onderwijs is
helaas dit schooljaar vooral digitaal en dat is voor deze
opleiding natuurlijk een hele slechte.

DONATIES VAN 2020 UITBETAALD
n 2020 konden al vanaf april uw donaties aan uw
contactgezin niet meer worden uitgekeerd. Daar waren
verschillende redenen voor. Al in april was het verboden
om in groepen bij elkaar te komen. Bij het uitkeren van de
donaties zijn er altijd ongeveer 50-70 mensen aanwezig.
Onze contactpersoon die dit verzorgt behoort door haar
leeftijd tot een risicogroep en wilde dit niet meer op zich
nemen en we kregen ook geen assistentie van de politie.
Toen dit in september nog steeds onmogelijk was hebben
we gezocht naar een andere manier. Zo kwamen we op
de - in Nederland inmiddels vergeten methode - postwissels uit. De begunstigde krijgt via de post een bericht
dat op het postkantoor geld afgehaald kan worden,
uiteraard na legitimatie. Voor onze contactpersoon was
er zo geen risico meer op besmetting, maar erg makkelijk
was het ook niet. Ook op het postkantoor moesten ze
zich even op het achterhoofd krabben om te weten hoe
dit ook weer moest en omdat het per persoon nogal wat
tijd kostte, konden er maar een beperkt aantal mensen
tegelijk afgehandeld worden. Zodoende moest onze
vertegenwoordiger wel drie keer naar het postkantoor op
30 km om de boel te regelen. Tot overmaat van ramp
brak zij ook nog eens haar been in oktober waardoor ze
pas in januari in staat was naar het postkantoor te gaan.
Verder kostte dit meer dan de rechtstreekse overhandiging, waardoor er telkens wat van de donatie
afging (1,8 %) om de administratiekosten te betalen.
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Toch zijn we blij dat nu alle donaties van 2020 op de
juiste plek zijn aangekomen. We gaan daarom voorlopig
zo verder tot alles weer ‘normaal’ gaat.
Hieronder een voorbeeld van zo’n postwissel. Van de
beschikbare 1956 RON (€ 407) is 1920 RON bij het gezin
terecht gekomen, de rest (ca. € 7,50) zijn kosten.

CONTACTGEZINNEN STEUNEN IN 2021
e donaties voor uw contactgezin worden vanaf nu
direct uitbetaald, via postwissels (zie hiernaast). Ga
er vanuit dat het gezin het geld in ieder geval binnen een
maand na onze deadline heeft ontvangen. Mocht het
gezin niet reageren op de uitnodiging van het postkantoor dan krijgt eerst onze vertegenwoordiger daarvan
bericht en daarna vragen we u wat er dan met het geld
moet gebeuren. Terugstorten kan namelijk ook!
Eventueel kan het geld aan een ander gezin worden
overgemaakt; we hebben genoeg gegadigden!

D

MINIMUM PLUS MINIMUM IS 1¼
Het minimuminkomen in Nederland is nu € 1685 per
maand. In Roemenië is dat begin dit jaar € 458. Tja, waar
ga je dan als eerste op bezuinigen: de huur/eten/ kleding/
energie/ schoolboeken?????

EN NOG EEN NAAR FEITJE
Ongeveer 1 op de 10 kinderen op het platteland gaat
hongerig naar bed.

MOET JE NODIG? GA MAAR DE TUIN IN !
ie kenden we nog niet: Wereldtoiletdag, 19 november, uitgeroepen door de VN. Wel iets voor Roemenië. Een kwart van de Roemenen heeft nog een toilet,
nou ja, zeg maar poepdoos - een omtimmerd gat in de
grond - in de achtertuin. Roemenië staat in dit opzicht op
de eerste plaats in de EU. Het aandeel woningen in
Roemenië dat geen binnen toilet heeft, is meer dan tien
keer hoger dan het EU-gemiddelde. Volgens gegevens
die woensdag door Eurostat zijn gepubliceerd, is
ons land de enige EU-lidstaat waar bijna een kwart
van de bevolking op het
erf naar het toilet gaat. In
2019 woonde ongeveer
2% van de EU-bevolking
in huizen zonder toilet. De
lidstaten die in dit opzicht
het slechtst presteren zijn:
Roemenië, waar 24,2%
van de inwoners vorig jaar
geen toilet had, verder via
Bulgarije, Litouwen, Letland, Estland naar Hongarije (3,1%). Roemenië
heeft wel aanzienlijke
vooruitgang geboekt,
rekening houdend met het feit dat in 2010 het aandeel
woningen zonder binnentoilet nog 40,9% bedroeg. In 19
EU-lidstaten komt dit nauwelijks meer voor, aangevoerd
door Zweden (waar het bijna 0% is), gevolgd door
Luxemburg, Malta, Nederland en Duitsland.
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Online school in een boom of op het dak
nline onderwijs is een totale mislukking in veel
dorpen van het platteland. Tenminste dat is wat de
lokale bevolking ervan vindt. De meesten hebben geen
telefoon of tablet, en met een beetje geluk heb je een
boom om het signaal op te vangen voor een online les. "
Ik zit in de zevende klas, ik deed de toets voor klas VIII,
maar ik ga nu al bijna 9 maanden niet naar school. Ik
krijg mijn huiswerk via de telefoon, maar soms kijk ik er
niet na en begrijp ik er niets van. Ik zou politieagent willen
worden” zegt Vlad, een kind van 13 uit het dorp Codreni,
een gehucht in de heuvels van Botosani, op meer dan 60
kilometer van de provinciehoofdstad. Net als Vladut zijn
er nog duizenden leerlingen in het land. Ofwel zijn ze te
arm om zich een hoogwaardige telefoon of laptop te
veroorloven, ofwel leven ze in gebieden zonder signaal.
Sommigen leren op heel vreemde plekken, op daken, in
bomen of op de varkensstal; alleen daar kunnen ze
internet ontvangen. De mensen in de gehuchten zeggen
dat hun kinderen veroordeeld zijn tot armoede en vooral
tot analfabetisme, dat ze sinds het begin van de pandemie pas twee van de laatste negen maanden naar school
gaan. Hier op het platteland leven de meeste gezinnen
uitsluitend van landbouw en veeteelt. Neculai heeft
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bijvoorbeeld vier koeien, vijf varkens en meerdere vogels.
Hij wordt om 5 uur 's ochtends wakker en is na zonsondergang klaar met werken. Alleen wat inkomen door het
fokken van dieren en wat van het land. Met weinig onderwijs droomde hij altijd dat zijn kinderen in ieder geval een
boek konden lezen en iemand konden worden in het

wel TV-signaal, maar geen internet
leven. " Mijn handpalmen zijn gebarsten van het werk. Ik
werk al sinds ik klein was. We hebben nooit kansen
gehad. Als we stoppen, verhongeren we. Alles wat ik
verdien, stop ik in de kinderen. Om te zien dat ze de
staart van de koe de rug toe keren. Anders blijven ze
slaven van de aarde, in armoede. Maar nu sluiten ze de
school. Hoe moeten ze leren zonder telefoon? “
En zo zijn er tal van verhalen over kinderen, uit gezinnen
die amper 600-700 Lei (€ 120-150) te besteden hebben,
die hun best doen om nog een beetje onderwijs te krijgen
met krakkemikkige telefoons en gestoorde internetsignalen. De achterstand van het platteland op de stad wordt
zo alleen maar groter.

Minderjarige moeders onder de 15
olgens gegevens van het National Institute of Statistics is het aantal geboortes bij meisjes onder de 15 in
Europa het hoogst in Roemenië, 749 in 2019. Bijna
18.000 moeders tussen 15 en 19 jaar, op een totaal van
199.720 geboorten in het hele land. Minder dan twee
procent van de minderjarige moeders zegt dat ze contact
hebben gehad met openbare welzijnsdiensten, volgens
onderzoek van Save the Children Romania in 2020. Het
totale aantal minderjarige moeders in de EU bedraagt
1.794 (Eurostat), waarvan 749 uit Roemenië, bijna 40%.
Seksuele voorlichting is dringend nodig voor kinderen en
ouders. Het coronajaar 2020 betekende echter nog minder toegang tot sociale en gezondheidsdiensten voor
minderjarigen die zwanger werden. Het gebrek aan middelen om voor vervoer te betalen, evenals het gebrek
aan informatie over welke medische diensten tijdens de
zwangerschap toegankelijk moeten zijn, verhinderen dat
veel zwangere tieners uit achtergestelde plattelandsgebieden naar de dokter gaan. Ze wachten tot de situatie
verslechtert of ze nemen hun toevlucht tot zelfmedicatie
tijdens de zwangerschap. De tieners hadden gewoon

V

niemand om aan te spreken. Gesloten poliklinieken,
gesloten scholen, ziekenhuizen die abortus weigeren,
gebrek aan geld voor medische zorg, etc.. In de meeste
medische bureaus waren geen specifieke voorbehoedsmiddelen aanwezig, zoals pillen en condooms. Lokale
autoriteiten werken niet mee aan voorlichtingscampagnes. Vaak proberen deze meisjes hun zwangerschap te
verbergen. Zo was er recent een geval in Buzãu, waar
een 14-jarig meisje met haar moeder naar het ziekenhuis
ging, klagend over lage rugpijn. Na het consult realiseerden de artsen zich dat het meisje zwanger was en moest
bevallen. Haar moeder ontkende dat het een zwangerschap was. De grootste risico's bij tienerzwangerschappen zijn vroeggeboorte, misvormingen van het kind dat
zich niet kan ontwikkelen in een kinderlichaam van 12-13
jaar en kindersterfte. In 2019 bevielen 4 op de 10 tieners
te vroeg. Roemenië neemt de eerste plaats in wat kindersterfte betreft, 5,8 per duizend in 2019, het dubbele van
het Europese gemiddelde. Voeg daar aan toe de 'psychologische en emotionele amputatie' waaraan de tienermoeder lijdt, het stigma waarmee ze te maken heeft, het
gezin dat het ontkent en de onmogelijkheid om alleen een
kind op te voeden, vooral als het geboren is met misvor-

mingen. Save the Children Roemenië zet het programma
ter bestrijding van kindersterfte voort, door steun te verlenen aan meer dan 100.000 moeders in 74 kraamklinieken. Van de zwangere meisjes komt ruim driekwart van
het platteland en gaat slechts 10% van hen naar school.
Maar hoe zit het met de vaders van deze kinderen? In
verreweg de meeste gevallen zijn de vaders tussen de 18
en 25 jaar oud en - niet onbelangrijk - zonder inkomsten.

EEN ONDERZOEK NAAR ARMOEDE
en vijfde van de kinderen in het dorp vindt zichzelf
nooit of slechts af en toe gelukkig, blijkt uit een
onderzoek dat dit jaar is uitgevoerd door World Vision
Romania. Een op de 14 kinderen zegt een zwaar leven te
hebben. Ook geeft 8% van de kinderen aan dat ze
niemand hebben om voor hen te zorgen als ze ziek zijn.

E

Het rapport laat ook zien dat het met de persoonlijke
hygiëne, zoals handen wassen voor het eten of na het
toilet, tandenpoetsen, slecht gesteld is. Een gevolg van
armoede en gebrek aan basisvoorzieningen: stromend
water, badkamer en toilet. Zelfs op school worden de
minimale hygiënevoorschriften niet altijd nageleefd: op
5% van de scholen is er geen water om de handen te
wassen, en bij 12% zijn er geen toiletten met stromend
water. Eén op de tien kinderen heeft niet genoeg te eten

en gaat met honger naar bed, In 11% van de huishoudens krijgen kinderen hooguit twee maaltijden per dag en
in 10% komt vlees of vis maar één keer per week op het
menu van de kleintjes. Meer dan de helft van de kinderen
consumeert niet dagelijks zuivel en eieren, en iets minder
dan de helft krijgt niet dagelijks groenten en fruit. In 11%
van de gezinnen met kinderen onder de vijf jaar zijn ze
het afgelopen jaar niet één keer door de huisarts onderzocht. Jongeren komen te vroeg in aanraking met alcohol
en tabak, gemiddeld op 13 jarige leeftijd. De bereikbaarheid van de school is een probleem op het platteland, de
kinderen zijn soms uren onderweg. Een kwart van hen
zegt door niemand geholpen te worden bij het maken van
hun huiswerk, vaak ook moeilijk door kou en gebrek aan
elektra. Het percentage schoolverlaters is hoog, o.a. door
hoge schoolkosten, de matige onderwijskwaliteit, slechte
resultaten, en het moeten meehelpen in de huishouding
of landbouw. Volgens hetzelfde rapport is meer dan 30%
van de ouders van mening dat het voor het vinden van
een baan belangrijker is om relaties te hebben dan om
een school af te maken, de motivatie voor school komt
niet snel van die kant.
Zijn ze arm omdat het hun ontbreekt aan onderwijs, of
ontbreekt het hun aan onderwijs omdat ze arm zijn? Alle
gegevens schetsen een beeld van een vicieuze cirkel
waar men niet meer uit kan komen. Feit is dat ruim een
derde van de mensen boven de 15 functioneel analfabeet
is. Deze mensen zullen daardoor niet uit de armoede
kunnen ontsnappen. In Nederland leven 250.000 (8%)
kinderen in armoede, op zich al een schande voor zo’n
rijk land, in Roemenië gaat het om bijna de helft van alle
kinderen, d.w.z. ruim een miljoen kinderen.
Een somber beeld.
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STICHTING DIALOOG Holland-Romania
Zwarteweg 24
1412 GD Naarden/ 035 6946320
email: stichtingdialooghollandromania@gmail.com
www.stichtingdialoog.com
Bankrek.NL92RABO0343711109
K.v.K. te Hilversum nr. 41195126

St.Dialoog Naarden heeft de ANBI status

COLOFON
Voorzitter
Arda van der Lee
G035-6562309
Penningmeester
Tjitte van Otichem
G 06 38192788
Secretariaat / Contactgezinnen
Maricica Mobach
G035-6946320
Onderwijsproject
Hans Mobach
G035-6946320
PR / Redactie Jurnal
Hans en Maricica Mobach
Comité van aanbeveling:
* Dhr. Sorin Cïrjan burgemeester van Râmnicu Sãrat
* Dhr. P. Wind - rector van Het
Nieuwe Lyceum - Bilthoven

Vrolijk
Pasen !!

GIFTEN
G
I
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* Anoniem (stichting)
* Dames Hilversum
(voedselpakketten)
* Anoniem
* Remonstrantse Gem.N-B
* fam. Haye
* Reginafonds

€ 11.200
€ 1.000
€ 2.000
€ 1.000
€
500
€
250
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Alle gevers onze hartelijke dank!

PERIODIEKE GIFT 100% AFTREKBAARl
ls u regelmatig giften doet aan uw contactgezin of
aan een project van Dialoog kunt u overwegen om
dit als periodieke gift in geld te doen. Deze zijn
namelijk voor de volle 100 % aftrekbaar, dus zonder
drempel. De voorwaarden zijn dat u zich voor minimaal
5 jaar vastlegt en u dit via een speciaal formulier bij
Dialoog meldt. Een deel van het formulier behoudt u zelf
en moet u bij eventuele controle door de Belastingdienst
kunnen tonen; ook Dialoog krijgt het formulier. Als u op
de site van de Belastingdienst bij ‘Zoeken’ invult:
‘periodieke gift in geld’ kunt u alle nodige informatie
krijgen en het formulier downloaden. Het RSIN-nr van
Dialoog is 807422460. Een periodieke gift hoeft u niet
perse ineens te doen, u kunt deze ook spreiden over de
kwartalen, bijvoorbeeld als u uw
contactgezin wilt
steunen. Er zijn reeds diverse donateurs die u voorgingen!

A

PaÕte
Fericit !!

Uw belastingaangifte 2020:
Dialoog heeft de ANBI-status: giften zijn aftrekbaar voor
uw belasting. Dialoog staat bij de Belastingdienst genoteerd
als Stichting Dialoog, gevestigd te Naarden. U kunt dit
desgewenst checken via deze link :

https://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/
anbi_zoeken
Indien u giften heeft gedaan aan de Stichting Dialoog kunt u
dit bij uw aangifte vermelden. Typ dan in het vak ‘Gift aan...”
Stichting Dialoog 80742246 en dan klikt u op ‘Stichting
Dialoog’ die door het aangifteprogramma wordt voorgesteld.

ONZE PROJECTEN IN 2021
In het kort:
1. Contactgezinnenproject: financiële hulp vier
keer/jaar
2. Onderwijsproject: kinderen van 6-14 jaar;
middelbare scholieren v.a. 15 jaar en
studiebeurzen voor een beroepsopleiding
3. Energie: fornuis+ gasfles : ca.100 Euro/set
4. Huisreparatie/water/gas/elektra

Corona in Roemenië
e ontwikkeling van de pandemie in Roemenië is voor
wat betreft de tweede helft van 2020 en begin 2021
vergelijkbaar met die in Nederland. Het verschil met de
eerste golf was echter veel groter. In het najaar sloeg het
virus pas echt goed toe. Het aantal sterfgevallen is
opgelopen tot bijna 21.000, in verhouding (en absoluut)
meer dan in Nederland.
Lockdown nu minder streng, winkels open, scholen zijn
‘onregelmatig’ gesloten afhankelijk van de mate van besmetting, wel mondkapjes verplicht, een avondklok van 23.00 tot
05.00 uur. De vaccinaties zijn ook hier begonnen, het land
bungelt zeker niet onderaan wat tempo betreft. Ga je naar
Roemenië dan hoef je niet in quarantaine als je al tweemaal
gevaccineerd bent.
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