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Van het bestuur
it jaar hadden we precies 7 dagen ‘in het veld’ tot onze
beschikking om alle geplande activiteiten uit te voeren.
Het weer was prima voor ons werk: geen druppel regen, wel
(te) warm. De klimaatverandering is voelbaar, ieder jaar wordt
het droger en langduriger heet. Voor ‘onze’ gezinnen geen
gunstige ontwikkeling (voor niemand, maar hen treft het nog
harder); de huisjes staan in de brandende zon zonder enige
schaduw. Omdat wonen en slapen zich allemaal net onder
het dak afspelen wordt het overdag bloedheet en is slapen
ook geen pretje. Als je ook nog eens geen water of douche of
koelkast bij de hand hebt en het is weken lang 40 ° C of
meer, ga er maar aan staan.
Waar je ook komt, overal is het een verkeerschaos met veel
te veel auto’s op daarvoor niet geschikte wegen, agressief
rijdende verkeersdeelnemers en een ontstellend tekort aan
parkeerplaatsen. De infrastructuur in het land is jarenlang
verwaarloosd: zowel de aanleg, als het onderhoud van wegen
en spoorverbindingen verlopen zo moeizaam (of helemaal
niet) dat dreigende verkeersinfarcten de economie van het
land in gevaar gaan brengen. Fietsen doet de gewone
Roemeen al helemaal niet, een enkele uitzondering
daargelaten, terwijl dit deel van Roemenië daar qua reliëf
uitermate geschikt voor is. Met de huidige wegen is fietsen
een gevaarlijke hobby (autorijden ook eigenlijk). Verder is
‘fietsen’ ook niet erg ‘statusverhogend’. Dit jaar deden we de
reis naar Roemenië per trein. Onze ervaringen leest u op
pag. 2.
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Financieel overzicht:
Met uw donaties van september werd maar liefst
overgemaakt voor 45 gezinnen.

€ 5.179

Wilt u uw gezin voor de komende wintermaanden

ondersteunen, zorgt u dan dat het geld
UITERLIJK OP 1 DEC op de rekening van de
Stichting Dialoog staat:

NL92RABO0343711109
o.v.v. naam of nummer van het contact gezin.

De bouwprojecten namen de meeste tijd in beslag, ca 5
dagen. U leest daar alles over op pag. 9-11. Het
onderwijsproject liep zoals gepland op rolletjes met opnieuw
een daling in het aantal leerlingen, zie pag. 3-6.
De komende maanden zullen worden besteed aan
verslagschrijving, rapportage aan onze donateurs, de actie
Voedselpakketten Kerst 2019 en het zoeken naar fondsen
voor het jaar 2020.

Voedselpakketten
Het uitdelen van een voedselpakket voor de armste gezinnen
in december is al jaren een onderdeel van onze activiteiten.
Ook dit jaar. Voor slechts € 21,50 maakt u een gezin al blij.
Lees er meer over op pagina 2.
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VOEDSELPAKKET 2019
nze gezinnen hebben het in de winter niet makkelijk (nooit eigenlijk). De inkomsten zijn vaak minder dan in de zomer,
want er is dan geen seizoenarbeid in de (land)bouw. Veel kosten moeten gemaakt worden voor verwarming en de
voedselprijzen liggen hoger dan in de zomer. Ook deze gezinnen willen graag met de feestdagen van december eens wat
extra aan de kinderen (of bij ouderen aan zichzelf) geven. Een voedselpakket komt aan die behoefte tegemoet.
Vorig jaar konden we voor de Kerst 210 voedselpakketten aan de armste gezinnen van onze doelgroep uitreiken en met
Pasen nog eens 198. Prioriteit hebben de gezinnen met veel kinderen en ouderen. Het voedselpakket wordt in Roemenië
gekocht en wordt alleen aan gezinnen uitgereikt die van ons daarvoor een uitnodiging hebben gekregen.
Het pakket zal als volgt zijn samengesteld:
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- 2 kg rijst

- 1,5 kg kip

- 1 kg macaroni

- 1 kg schapenkaas

- 3 L zonnebloemolie

- 500 g margarine

- 2 kg suiker

- 500 g snoepgoed

- 2 kg meel

- 600 g wasmiddel

- 500 g worst

- 1 draagtas

slechts € 21,50 per pakket
Stort wel vóór 11 december

Voedselpakket van december 2018

Drie vriendinnen uit Kortenhoef organiseren jaarlijks, in een kas, een workshop voor Tuinclub De Gooise Loot. Met prachtige materialen, uit de tuin
verzameld, wordt een herfststuk gemaakt. Voor een wisselend goed doel.
Dit jaar gaat het geld naar de actie Voedselpakketten Kerst 2019 van de
Stichting Dialoog.

Totaal 270 euro.
Als u ook één of meer voedselpakketten voor uw rekening wilt nemen stort dan € 21,50 of meer op
rek. NL92RABO0343711109 t.n.v. Stichting Dialoog onder vermelding van ‘Voedselpakket' (aftrekbare gift)
eventueel met nr. en naam van uw contactgezin erbij, anders kiezen wij een gezin uit (uiterlijk 10dec.).

Roemenië per trein
De heen- en terugreis namen dit jaar veel meer tijd in beslag vanwege de vervanging van de comfortabele vliegreizen door wat minder luxe en tijdrovender treinreizen
(Interrail). Alhoewel nog lang niet ‘klimaatneutraal’ zijn we
wel een eindje in de goede richting opgeschoven. Een
elektrische auto huren in Roemenië is vooralsnog
toekomstmuziek. Dat de reis zo lang duurt (ca. 36 uur)
komt vooral door de slechte kwaliteit van het Roemeense
spoor waardoor de trein daar vaak heel langzaam moet
rijden. Maar ook de Duitse Bundesbahn behoeft nog

enige verbetering. Zo moet je op weg naar Wenen 1 of
2x (voor zeker) overstappen, wat met bagage en veel
drukte geen lolletje is. Je kunt stoelen reserveren maar
mis je net een aansluiting dan ben je stoel en geld kwijt.
Er schijnt een nachttrein naar Wenen te komen, maar die
gaat er 14 uur over doen, dat is nog langer dan wij nodig
hadden, 11 uur, met 2x overstappen v.a. Utrecht. In de
nachttrein naar Roemenië kun je een slaapcoupe
reserveren; de restauratiewagen is een lachertje, tenzij je
graag koffie/cola met chips bij je lunch wil.
De trein doet in Roemenië ca. 11 uur ! over een afstand
van 500 km.

665 KINDEREN NAAR SCHOOL 2019-2020
oor de 15e keer op rij waren we in Roemenië ter
uitvoering van ons project onderwijs. Net als vorig jaar
weer een erg warme week en zonder regen. Het project
Onderwijs bestaat uit drie onderdelen: Het project “Kind
naar School” voor de kinderen van 6 t/m 14 jaar, het
project “Middelbaar Onderwijs” voor 15 t/m 18-jarigen
en het project “Vervolgonderwijs” voor studenten met
een beroepsopleiding. Deze projecten worden alle
gefinancierd via Dialoog maar de gelden zijn afkomstig
van andere instellingen. Dat zijn de Stichting Terra ,een
stichting uit Leiden die graag anoniem wil blijven en de
Willem Meindert de Hoop Stichting en daarnaast zijn
ook enkele grote anonieme donaties ingezet voor de
financiering. Volgens de officiële richtlijnen moeten gezinnen onder een bepaald inkomen steun van de overheid
ontvangen zodat al hun kinderen (gratis) onderwijs kunnen
volgen. Dit is meer theorie dan praktijk. Of de steun komt
helemaal niet, of te laat, of de gezinnen om wie het gaat
zijn niet bij machte bij de autoriteiten aan te kloppen of ze
worden daar gewoon botweg de deur gewezen.
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Op zaterdag 14 september begonnen we met uitdelen bij
het schooltje van Topliceni, vlakbij Rm. Sãrat en daarna zijn
we pakketten gaan uitdelen in Râmnicu Sãrat op het terrein
van de industrieschool. Waar we ook uitdelen, overal moeten de ouders eerst hun inschrijvingsbewijs van de school
(per kind) laten zien, anders krijgen ze geen pakket. Als ze
die vergeten zijn is er nog een ‘tweede kans’ op vrijdag 20
september. Sommige gezinnen ontvingen tegelijk wat geld
afkomstig van hun gezin uit Nederland en daarvoor moest
uiteraard eerst een identiteitskaart getoond en een handtekening gezet worden. Dit was in een uurtje of vier
gepiept.

Zolang deze situatie voortduurt is de steun
van Dialoog belangrijk en onmisbaar.

Basisonderwijs (6-14 jaar)
it jaar hebben we rugzakjes alleen verschaft aan de
groep klas pregatitoare (6-jarigen) en klas 1 en 4,
zijnde het begin van de onderbouw resp. bovenbouw, de
overige leerlingen kregen de onderwijsspullen geleverd in
plastic tassen. Het idee is dat een rugzak wel een paar
jaar meegaat. Alle rugzakken en tassen zijn weer geleverd
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Tenslotte verhuisden we naar het bergdorp Buda, waar de
leerlingen van schooltjes uit de omliggende gehuchten hun
pakket in ontvangst konden nemen. Plaats van handeling:
het cafeetje van de firma Tudose. De ruim 200 leerlingen
konden we in ruim een uur afhandelen.
Er bleven uiteindelijk enkele pakketten over. Deze konden
bij de bestelling voor de tweede ronde op vrijdag 20 september in Râmnicu Sãrat gewoon meegenomen worden.
Nadat we de balans opgemaakt hadden moesten we nog
67 pakketten nabestellen bij de firma Tudose voor de
tweede ronde.
Bij de tweede ronde op vrijdag 20 september kwamen

door de firma ‘Tudose’. Het vullen van de tassen wordt
gratis gedaan en dat is niet niks, een enorm karwei voor
650 leerlingen! De aantallen benodigde tassen waren
tevoren geschat op basis van de opkomst van vorig jaar
en vervolgens hebben we voor ieder leerjaar een fors
aantal minder besteld om niet met overtollige pakketten te
blijven zitten. Daarom hebben we in Râmnicu Sãrat ook
gewerkt met de bekende onderwijsbonnen, die op de
eerste uitdeeldag aan de ouders werden meegegeven
toen de tassen op waren. Deze konden op de tweede
uitdeeldag op vrijdag 20 september ingewisseld worden
tegen een pakket, ook weer geleverd door de firma
Tudose, dit alles op het terrein van de Industrieschool.

gelukkig vrijwel alle ouders die een bon gekregen hadden
opdagen. We bleven slechts met 5 pakketten zitten (die
gaan naar volgend jaar).

Middelbaar onderwijs
n 2011 heeft stichting Terra een onderwijsproject geadopteerd voor de doelgroep 15 t/m 18-jarigen. Voor het
middelbaar onderwijs hebben we dit jaar net als in 2011 t/m
2018 onderwijspakketten laten samenstellen door Tudose
om kostenefficiënt te werken. Ook deze keer geen rugzakken maar plastic tassen.
Op vrijdag 13 september zijn de tassen uitgedeeld aan
leerlingen van de industrieschool in Râmnicu Sãrat. Dit
verliep snel, in totaal 188 pakketten. Er was ondersteuning
van de school aanwezig.
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Op zaterdag 14 september kregen scholieren van het middelbaar onderwijs die niet op de Industrieschool zitten hun
pakket. Dat waren er 29.
In totaal zijn er 217 onderwijspakketten uitgedeeld aan
middelbare scholieren. Dit is 10 minder dan vorig jaar. Eén
pakket bleef over.

Het aantal uitgedeelde pakketten per klas vindt u in de
tabel.

aantal uitgedeelde en overgebleven pakketten
(Topliceni, Buda en Rm. Sãrat)
Kl. pregatitoare/Klas I
Klas 2/3
Klas 4
Klas 5/8
Totaal

uitgedeeld
overgebleven
87 rugzakken
0
113 tassen
1
60 rugzakken
2
188 tassen
1
448

4

Kosten van de pakketten: € 6433

Kosten van de pakketten: € 5023
Subsidie practicummateriaal

Vergeleken met de 495 kinderen van 6-14 die vorig jaar
een pakket kregen dus 10 % minder. Ook iets minder dan
geschat, de prognose was namelijk 471 (ca. 5%). Dit
speelt alleen in de bovenbouw vanaf klas 4. Kennelijk
haken er nogal wat kinderen af nadat ze de eerste jaren
geen enkele ondersteuning van thuis of heel slecht en
ongeïnspireerd onderwijs hebben gekregen. Bij veel
kinderen is de woonsituatie volkomen ongeschikt om
bijvoorbeeld zoiets als huiswerk te doen, iets wat op de
meeste schooltjes wel wordt meegegeven. De ouders zijn
nogal eens analfabeet en kunnen de kinderen niet helpen
en zien daar ook soms het belang niet van in. Anderen
vinden het de moeite niet waard om er een hele middag
voor in de rij te staan. Dat betekent dat ze kennelijk geld
genoeg hebben om het zelf aan te schaffen; wat ons
betreft is dat prima natuurlijk. Een pakket is bedoeld voor
wie het echt nodig heeft.
Bij de prognose voor volgend jaar gaan we uit van een
dalende trend in het aantal leerlingen.

In het voorjaar voorzagen we de school nog van tekenmateriaal in de vorm van passersets en van wat practicummateriaal voor de veterinaire opleiding
Waarde: € 820

Vervolgonderwijs
oor het vorige schooljaar hebben we vier studenten
ondersteund bij hun opleiding tot verpleegkundige,
allen vrouwen. Twee ervan hebben de opleiding nu
afgerond, de andere twee gaan nu naar het derde en
laatste jaar. De afgestudeerden hadden op het moment
dat wij ze ont-moetten nog geen werk gevonden. Om in
een ziekenhuis aan een baan te komen moet er eerst weer
een cursus gevolgd worden (vreemd als je net de
opleiding hebt afgerond), waarna via een test wordt
besloten wie wordt aangenomen. Dat het daarbij niet altijd
alleen om de re-sultaten van de test gaat maar ook vaak
om wat er onder tafel wordt geschoven is helaas nog
steeds een feit. We zijn in Roemenië. Heel vervelend dat
deze praktijken maar blijven bestaan.
De derdejaars krijgen ook voor de cursus 2019-2020 van
Dialoog steun in de vorm van de betaling van het schoolgeld. Voor één van de afgestudeerden betaalde Dialoog
ook in juni nog examengeld ter waarde van 400 Ron
(€ 86). Ze krijgen het geld niet in de hand. We betalen bij
de schooladministratie en we ontvangen een factuur.
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Even de afgestudeerden ontmoeten (op 1 na) op een
terrasje van Rm.Sãrat
Nieuwe gegadigden voor steun vervolgopleiding
We zijn via de administratie van het lyceum “Nicolae
Paunescu” waar ‘onze‘ oude studenten gestudeerd
hebben in contact gekomen met zes nieuwe studenten die
voor onze steun in aanmerking komen. Alle zes vrouwen,
waarvan vijf in opleiding tot ‘assistent medical generalist’,
oftewel een soort van opleiding tot (algemeen) verpleegkundige en één voor de opleiding tot apothekersassistente. Drie van hen wonen tamelijk ver weg en het
kostte ons dan ook heel wat tijd hen thuis op te zoeken.
Dat doen we om te beoordelen of de economische situatie
van de student wel dusdanig is dat steun van ons op zijn
plaats is.
Eén van hen is een vrouw van 55 jaar, wonend in een
dorp op ca.30 km van Rm.Sãrat, gescheiden, met een
dochter van 21 jaar die zwaar geestelijk gehandicapt is en
volledig afhankelijk is van de verzorging van haar moeder.
Inkomen nihil. Ze heeft net de middelbare avondschool
afgemaakt en wil verder komen. Telkens met een microbus op en neer pendelen naar Rm.Sãrat, terwijl een

buurvrouw de zorg voor de dochter waarneemt. Een zwaar
leven.
Een andere studente woonde zelfs zo ver weg dat wij geen
tijd hadden haar helemaal op te zoeken. Zij verblijft dan ook
bij een familielid in Rm. Sãrat, maar de informatie die we
kregen van haar zelf en de school was voldoende om haar
onze ‘beurs’ toe te kennen.
De derde ver weg wonende studente troffen we aan in een
dorpje op ca. 15 km van Rm.Sãrat te midden van kakelende kippen, kraaiende hanen, knorrende varkens, koerende
duiven, kortom een heerlijk landelijke omgeving, maar van
de verkoop van wat eieren of kippen kan je niet leven. Ze
woont samen met haar moeder (weduwe) en twee broers.
Een beetje financiële steun is voor deze gemotiveerde
studentes een geschenk uit de hemel. Dit geldt ook voor de
overige drie studentes die in Rm.Sãrat wonen, zonder
uitzondering in armoedige en aftandse flatgebouwen die in
Nederland al lang rijp voor de sloop waren geweest. Al met
al zorgt Dialoog dus het komende studiejaar voor een
‘beurs’ voor 8 studenten (ca. € 325 per student).

Wij betaalden nu de eerste twee termijnen (van de vijf
termijnen) van de opleiding. Dit gebeurt bij de schooladministratie

En dan nog één
Een zoon van een
van onze contactgezinnen wil graag
een kapperscursus
volgen. Deze duurt
ca. drie maanden.
Kosten 1050 Ron =
€228, inclusief de
reiskosten naar
Buzãu, 40 km, 2x
per week. Betalen
we graag.
Uw aanstaande
kapper ziet u
hiernaast.

In totaal worden voor de cursus 20192020 674 leerlingen verder geholpen
met hun opleiding, van lagere school t/m
beroepsonderwijs.
Indrukken onderwijs
e kwamen erachter dat de scholen nog een hele
waslijst aan spullen vragen aan de ouders om op
school af te geven. Nee, niet alleen pennen en schriften
e.d.. Wat dacht u van geld voor rollen toiletpapier,
gordijnen in het lokaal, afwasmiddel, krijt, etc. etc. Spullen
die gewoon voor aankleding en onderhoud van het
gebouw nodig zijn. En dat ter waarde van ca. 150 Ron
(€ 32) per leerling, terwijl Dialoog basisschoolleerlingen
steunt met een pakket dat gemiddeld 67 Ron (€ 14) waard
is!! Een belachelijke eis van de scholen die helemaal
thuishoort bij het Ministerie. Je kunt, net als bij ons, wel
om een ouderbijdrage vragen, maar niet aan mensen die
nauwelijks geld hebben om eten of kleren te kopen.
Er is het afgelopen jaar wel wat gebeurd aan de salarissen
van het onderwijspersoneel maar aan kwaliteitsverbetering
weinig. Op scholen waar het merendeel van de kinderen
tot de Roma behoort of tot de categorie ‘ver onder de
armoedegrens’ heb je zeer gemotiveerde en gespecialiseerde onderwijzers nodig om deze kinderen plezier in
het krijgen van onderwijs te geven. Op school ‘nr. 3’ van
Rm.Sãrat, de school waar alle kinderen van de armenwijk
Zidari (ofwel ‘Flamanda’- de hongerigen) op zitten zijn
deze niet te vinden. Opnieuw komen we in deze wijk tal
van kinderen tegen die na jaren school het alfabet nog
niet kunnen opzeggen, de tafels niet kennen en niet weten
wat de hoofdstad van Rusland of Frankrijk is (in groep 8!).
Onderwijzers (van een andere school) verklaarden dat er
van hogerhand allerlei regeltjes zijn gekomen die het hen
moeilijk maakt op te treden tegen leerlingen die het te bont
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maken. Tijdens de les mogen ze er niet uit gestuurd
worden, de leerlingen kunnen doen waar ze zin in hebben
en dat is meestal allerminst lezen, schrijven en rekenen.
Van huis uit wordt dat amper gestimuleerd en als de ouders
analfabeet zijn kunnen die de vorderingen ook niet
controleren. Zitten blijven is er niet bij, de leerlingen
moeten over, ook al presteren ze voor geen meter.
Daardoor zitten er leerlingen met zeer uiteenlopende
niveaus in de klassen wat het lesgeven nog moeilijker
maakt. Als de voorzieningen in het schoolgebouw dan ook
nog eens veel te wensen overlaten, kun je wel nagaan dat
alleen bezielende, gemotiveerde en gedreven docenten er
nog iets van zouden kunnen maken. Een punt van
overweging dus of we volgend jaar nog kinderen uit deze
wijk een pakket moeten geven. Het bestuur zal zich
hierover buigen.
Gelukkig zijn er ook veel leerlingen waar onze hulp wel
goed terecht komt. Zij kunnen dan na de basisschool (t/m
klas 8) naar het vervolgonderwijs.
Op de industrieschool zag alles er nog hetzelfde uit als
vorig jaar en het jaar daarvoor. Er was alleen een lokaaltje
voor de opleiding tot assistent dierenarts bijgekomen,
voorzien van wat practicummateriaal waarin Dialoog heeft
voorzien (zie blz. 4). We werden even binnengelaten in een
les en dan krijg je sterk de indruk terug te gaan in de tijd,
zeg de jaren vijftig/zestig van de vorige eeuw, als je let op
de sfeer, de methoden en de materialen.
Veel van de leerlingen van de Industrieschool reizen
dagelijks per bus heen en weer van dorp naar stad.
Anderen overnachten voor 2 Ron/nacht (€ 0,25) in een
soort van internaat, zonder catering. Daar moeten ze dan
zelf voor zorgen.

De mama van Nicoleta is blij haar
kind te zien...........via WhatsApp
icoleta, die bij haar grootouders inwoont, kijkt naar het
schermpje van haar smartphone. Haar moeder bevindt
zich 2500 km verder in Londen. Zo praten ze dagelijks een
paar minuten met elkaar. Dit is de dagelijkse praktijk voor
bijna 350.000 Roemeense kinderen die opgroeien zonder
ouders omdat die in het buitenland verblijven om een centje
te verdienen. Dat is de schaduwzijde van het zogenaamde
succesverhaal van de uitbreiding van de EU naar de oostbloklanden. De cijfers van het aantal ‘alleen-thuis-kinderen’
zijn niet zo exact omdat veel ouders de autoriteiten niet
inlichten wanneer ze de kinderen bij familie achterlaten.
Onwetendheid, onverschilligheid en angst de voogdij over
de kinderen te
ver liezen spelen hierin mee.

N

hun mama is
gelukkig nog
thuis

WAT HEBBEN WE GEDAAN MET

€ 38.732 ?

2 gezinnen kregen een gasfles:

€ 95

4 gezinnen hebben een driepits kookstel en 2
gezinnen met veel kinderen een fornuis
gekregen: € 491

€ 11.385 voor:
* 448 kinderen in het basisonderwijs
6-14 jaar) & 217 ( middelbare
scholieren (onderwijspakketten)
€ 1.358 voor:
* 2 termijnen collegegeld voor 8
studenten vervolgonderwijs en nog
een kapperscursus voor 1 student

bij 20 gezinnen worden
huisreparaties uitgevoerd:
totaal € 20.224

45 gezinnen hebben
cashgeld gekregen van hun
NL contact gezin:

€ 5.179

ENQUÊTES EN VERSTREKKINGEN
e hebben deze week ook enquêtes afgenomen in
verschillende wijken in Râmnicu Sãrat. We zijn actief
geweest in de wijken: Zidari en Alecu Bagdat. Daarnaast
enquêtes in (de buurt van) Topliceni: Oreavu en Barasca.

W

Roemenië: economisch, sociaal
Wat betreft Leven Op Het Bestaansminimum neemt
Roemenië binnen de EU na Bulgarije de tweede plek in:
bijna eenderde (32,5%) van de bevolking lijdt honger. Een
van de grootste problemen van armoede is dat deze leidt
tot een ongezonde levensstijl en daardoor tot obesitas,
hart- en vaatziekten, diabetes en bepaalde typen kanker.

We hebben 50 enquêtes gedaan. Het betrof ten eerste
enquêtes bij gezinnen die vorig jaar met hun bouwproject
zijn geholpen. Verder bij bepaalde gekoppelde gezinnen,
vaak op verzoek van hun NL- gezin. Daarnaast zijn er
enquêtes gedaan bij niet gekoppelde gezinnen en
nieuwe/jonge gezinnen. Tijdens de enquêtes werd vooral
gekeken of er bepaalde materialen geleverd zouden
kunnen (moeten) worden.

Kooktoestellen
an kooktoestellen blijkt nog steeds behoefte te
bestaan. Vele malen kwamen we armzalige vuurtjes
tegen waarop gekookt werd en stapels plastic flessen als
brandstof. Vier gezinnen ontvingen een 3-pits gasstel en
twee gezinnen (met veel kinderen) een 4-pits fornuis
met oven. Twee gezinnen kregen een gasfles. De
overige gezinnen beschikten al over een gasfles.
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Dakbedekking
it jaar hebben we nog maar enkele rollen
dakbedekking, van een betere kwaliteit, bitumen met
steenslag, uitgereikt. In de meeste gevallen van lekkage
gaan we nu over op zinken dakbedekking, die natuurlijk
veel duurzamer is maar ook duurder. Alleen als de
constructie van het dak een zinken bedekking niet toelaat
geven we nog een rol bitumen. Soms pakken we eerst de
dakconstructie zelf aan.
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Bouwprojecten van 2018
orig jaar financierden we 5 grotere projecten. Over de
voortgang daarvan hebben we al in de nieuwsbrieven
van nov. ‘18 en maart ‘19 bericht en enkele projecten
worden dit jaar voortgezet. Zie daarvoor pag. 9-11.
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Ouderen en dan vooral vrouwen vormen de grootste groep
van mensen onder het bestaansminimum.

Wist u dat..
!
!
!
!

!

!
project van 2018: huis uitgebreid, voorzien van betere
fundering, dakgoot en polystyreenisolatie

ongeveer 9,7 miljoen Roemenen naar het buitenland vertrokken zijn in de periode 1945- 1990.
nu ongeveer 1 op de 5 Roemenen tussen 20-64
jaar in het buitenland werkt.
de Roemeense bevolking tussen 2000-2018 met
3 miljoen is afgenomen, vooral door emigratie.
1.180 scholen alleen beschikken over een ‘buiten
WC’, d.w.z. een overdekte ‘poepdoos’ in de tuin
(dit jaar zijn er 3 leerlingen in verdronken).
eenderde van de Roemeense kinderen aan een
chronische ziekte lijdt: het betreft vervorming van
de wervelkolom (oorzaken: te zware rugzakken en
gebruik van mobiel), obesitas, anemie en groeiachterstand (slechte voeding), astma en
chronische bronchitis (slechte luchtkwaliteit in de
steden). De problemen zijn het grootst op het
platteland.
‘de gemiddelde Roemeen’ per maand 1562 Lei
(€ 340 ) uitgeeft, wat in schril contrast staat tot de
150-300 Ron die ‘onze contactgezinnen’ per
maand per persoon te besteden hebben (pag. 11)

NIEUWE BOUWPROJECTEN
elukkig hebben we in Roemenië nog niet te maken
met een stikstofprobleem en mogen we bouwen wat
en waar we willen. Het is opnieuw geen probleem
gezinnen te vinden waarvan de woonsituatie dringend aan
verbetering toe is. Soms gaat het om een bouwproject dat
vorig jaar is gestart maar waar nog steeds veel ontbreekt.

G

Die gezinnen waar een bouwklus noodzakelijk is en die
bovendien beschikken over de nodige deskundige
mankracht om de klus te klaren krijgen van ons (een deel
van) de nodige materialen en daarnaast een bepaalde
som als vergoeding voor het arbeidsloon van
bouwvakkers die nog ingehuurd moeten worden of om
extra materiaal te kopen, zoals hout voor het dak,
regenton of houten schuttingen. De materialen worden
besteld bij een bouwmarkt in Râmnicu Sãrat, deze levert
ze bij de mensen thuis af (met handtekening voor
ontvangst) en wij betalen de rekening.

2. Lacatuº Mirela (wijk Alecu Bagdat)
Een gezin met 6 kinderen. Man en vrouw beide gehandicapt. Wonen op 1 kamer in het huis van zijn ouders. Zoals
bij iedereen is er alleen een uitkering + kinderbijslag. Ze
hebben van de gemeente een plek gekregen om op te
bouwen en zijn alvast begonnen.
Aan de rand van de wijk Alecu Bagdat vonden we sept
2018 onderstaand bouwsel waar men door gebrek aan
middelen mee gestopt is. In ieder geval moeten er nog wat
stenen bij, moet een vloer gelegd worden, een dak erop en
ramen en deuren erin. Ook mag een kachel niet
ontbreken.

Situatie september 2018

SAMENVATTING BOUWPROJECTEN
In totaal hebben we 20 gezinnen blij kunnen maken met
materialen en geld voor hun woningverbetering.
Het totale bedrag dat met de nieuwe bouwprojecten
gemoeid is bedraagt ruim € 20.000
We bespreken zeven van de grootste en duurste
projecten. Op de website (stichtingdialoog.com) vindt u
meer projecten besproken en meer foto’s.
1. Carabeþ Nela (wijk Alecu Bagdat)
Een vervolgproject. Wat hier ontbreekt is isolatie van de
muren, een kachel (stenen) en een fatsoenlijk toilet (voor
buiten; een gat in de grond met een bakstenen optrekje
eromheen).
Enkele dagen na de bestelling van de
materialen gaan we langs en zien we dat dhr. Carabeþ al
druk bezig is het huis te isoleren met polystyreen. Na het
opplakken van de platen gaat er weer gaas + een
pleisterlaag ter bescherming overheen.
Waarde geleverde materialen

€ 729

Hoewel deze familie vorig jaar echt niet ruim bedeeld was
door Dialoog (we hadden er niet alle vertrouwen in dat het
goed zou komen) stond daar toch zomaar een bewoonbaar huisje en dat terwijl man en vrouw beide gehandicapt
zijn. Voor ons een reden om nu door te pakken waarbij we
de betaalde hulp kunnen inschakelen van een ervaren
bouwvakker (eigenlijk een werkloze Roma maar met veel
ervaring in de bouw). Het enkel steens huisje krijgt een
isolatie van polystyreen, een goede buitendeur, isolatiewatten voor op een plafond, nog wat gipsplaat voor een
plafond, dakgoten en regenpijpen, een stenen kachel met
toebehoren, chipwood voor afwerking aan de buitenkant
en beton voor een behoorlijke stoep rond de voordeur.

Een paar dagen na bestelling wordt er al druk aan gewerkt
(foto zie vorige blz.).

schoonmoeder, veel te klein behuisd, lekkages overal.
Verdient wat geld met paard en wagen met vervoer (maar
oppassen dat hij niet op een verboden weg komt want dan
heeft hij een boete van een half jaar inkomen! aan zijn
broek. Waar nu een soort van paardenstalletje is tegen
het huis aan (linksachter), willen ze graag een extra
kamertje bouwen om iets meer ruimte krijgen. Geen
luxeverzoek. We gaan materiaal voor zo’n kamertje
leveren, van fundering t/m dak, inclusief een raam + deur.

Eind september 2019
Waarde geleverde materialen

€ 892

Geld in de hand

€ 617

3. Ene Nicu (wijk Alecu Bagdat)

Waarde geleverde materialen

€ 857

Een vervolgproject. Het hele huis, inclusief de door hem
vorig jaar aangebouwde kamer, is nog niet geïsoleerd en
krijgt nu van ons een polystyreenjasje. Maar dan moet er
ook nog een kacheltje in, waar isoleer je anders voor? In
de tuin een diep gat in
de grond om ooit een
kraan te laten plaatsen,
maar dit gat is niet
verstevigd met beton
en ook daar willen we
mee helpen.

Geld in de hand

€ 110

Wrang detail rond Ene
Nicu is dat hij al sinds
2004 op documenten
van de gemeente wacht
waarmee het (ooit door
Dia loog v oor ee n
inmiddels overleden
vrouw gebouwde) huis
+ grond op zijn naam
kan komen te staan.
Door ons herhaaldelijk
aangekaart bij de gemeente die geen moer doet. Daardoor
kan hij geen water en elektra laten aansluiten, want
officieel woont hij daar niet, al 15 jaar lang!! We hebben
het hier dus over pure discriminatie, want met de ‘gewone
Roemeen’ gebeurt zoiets niet.
Het is een harde werker, we komen hem een paar dagen
later al tegen, bezig met de isolatie van zijn huis.
Waarde geleverde materialen

€ 691

4. Fânaru Cristina (wijk Alecu Bagdat)
Gezinssituatie: echtpaar met twee kleine kinderen en de
derde is op komst. Wonend in huis van inwonende

5. Budurescu Florentina (wijk Slam)
Bij de (a)sociale woningen op adres Focsani 7 treffen we
Budurescu Florentina aan die hier woont met man en
twee dochters. De woonsituatie is te erg zoals de foto
onder laat zien. Geluk bij ongeluk is dat beiden sinds kort
een baan hebben en ook nog een paard en wagen bezittten voor wat transportwerk. Eén dochter is door psoriasis
gestopt met school. Het echtpaar is inmiddels zelf in een
andere wijk op van de gemeente gepacht terrein aan een
eigen huis begonnen. Dit ziet er al veelbelovend uit, zie
foto, maar Dialoog kan hier best een helpende hand
toesteken: deuren, ramen, vloercement, gipsplaten +
afwerkpleister, pleister voor de muren, zinken dakplaten,
chipwood, polystyreen ter isolatie, een terracotta kacheltje
en dakgoten + regenpijpen.

gesloopt. De komende maanden zullen de muren worden
opgetrokken en komt er een dak op. De vrouw + zoon
verblijven zolang in een niet gesloopt deel van de oude
woning.

17-9-19
6-10-19
Waarde geleverde materialen

€ 2495

6. Ceama Vali (wijk Alecu Bagdat)
Hij woont in een los huisje op het terrein van zijn moeder
met vrouw en kind. Hij heeft een longaandoening en is
arbeidsongeschikt. Het huisje is eerder met hulp van
Dialoog (via contactgezin) gebouwd maar is te klein en een
halletje voor opslag en gebruik als keuken zou hem uit de
brand helpen. ‘Onze’ al eerdergenoemde bouwvakker kan
helpen het halletje op te trekken. Wat heb je daarvoor
nodig? Fundering, stenen, cement, vloercement, een raam,
een deur, een zinken dak. Daarnaast halen we hem uit de
kou met een terracotta kachel en polystyreen ter isolatie
van de muren.

Na storten van de fundering zijn
de oude muren gesloopt
Geschatte kosten

€7.000

Inkomensplaatjes van ‘onze’ gezinnen
Gezin 1: Bijstand 255 RON; kinderbijslag (2 kinderen
tussen 3 en 18) 300 RON. Totaal 555 RON = € 120
Gezin 2: Bijstand 442 RON; Kinderbijslag (kinderen 0, 2,
4 en 6) 900 RON.
= € 291
Gezin 3: 1 ouderpaar, waarvan 1 gehandicapt, kinderbijslag + gehandicaptenuitkering
(totaal 6 kinderen) +
bijstand: 1870 RON
= € 410.
17-9-19
Enkele weken later
Waarde geleverde materialen

€ 1430

Geld in de hand

€ 108

7. Rãducanu Aurica (wijk centrum)
Op onze laatste dag in RS komen we terecht bij een vrouw
van 61 jaar, die samenwoont met een zoon. Het huisje
waarin zij woont is eigenlijk niet bewoonbaar omdat er van
alle kanten water instroomt. Alles is doortrokken van vocht
en met schimmel bekleed. Afbreken en opnieuw opbouwen
met een goede fundering is de enige optie. Een kostbare!
Haar zoon werkt in de bouw en kan, samen met enkele
broers, het karwei klaren. We tekenen de contouren van
het huis en de zoon gaat berekenen wat nodig is. We
besluiten vanuit NL alle materialen te bestellen (in porties)
en deze worden afgeleverd wanneer ze nodig zijn. Tot nu
toe is een goede fundering gelegd en het oude huisje is nu

De bijstand is hier maximaal. Zodra er wat verdiend wordt
gaat de bijstand navenant omlaag. Er bestaan ook toeslagen i.v.m. verwarming, maar daarvoor moeten op het gemeentehuis veel formulieren worden ingevuld en voor de
meeste contactgezinnen is dat een brug te ver. De gemeente werkt daarin ook niet bepaald mee. Hierbij moet
opgemerkt worden dat de gemeente aan elke van de arbeidsgeschikte leden van een gezin een tegenprestatie in
de vorm van werk voor de gemeente kan vragen. Werkweigering wordt na één keer direct bestraft met opschorting van de bijstand.
De prijzen liggen vaak wel lager in Roemenië, maar het
gaat dan om 10 tot 40 % lager. Veel vaste lasten die
Nederlanders hebben ontbreken (verzekeringen, hypotheekrente, water, elektra) maar dat is tegelijkertijd een
bewijs van armoede. U begrijpt wel dat het met zulke
inkomens vreselijk moeilijk is om de basisvoorzieningen
zoals eten, kleding of onderwijspakket te betalen.

STICHTING DIALOOG

PERIODIEKE GIFT: 100 % AFTREKBAAR

Zwarteweg 24
1412 GD Naarden
email: stichtingdialooghollandromania@gmail.com
http://www.stichtingdialoog.com

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
exemplaar van het formulier behoudt u zelf en moet u bij
eventuele controle door de Belastingdienst kunnen tonen;
Dialoog krijgt het andere exemplaar. Als u op de site van
de Belastingdienst bij ‘Zoeken’ invult: ‘periodieke gift in
geld’ kunt u bij ‘Overeenkomst periodieke giften’ alle
nodige informatie krijgen en het formulier downloaden.
Lukt dat niet dan kunt het bij ons opvragen.
Het RSIN-nr van Dialoog (waar om gevraagd wordt) 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.

A

Bankrek: NL92RABO0343711109
K.v.K.te Hilversum nr. 41195126

St.Dialoog heeft een ANBI-status
COLOFON
Voorzitter
* Arda van der Lee
G035-6562309
Penningmeester

GIFT

* Tjitte van Otichem
G06 38192788
Secretariaat
/Contactgezinnen
* Maricica Mobach
G035-6946320
Onderwijsproject
* Maricica en 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

Er zijn reeds diverse donateurs die u voorgingen!

Prettige
Kerstdagen
en
een
Gelukkig
2020

Op onze site staan ALLE FOTO’S van september:
het onderwijsproject, ons bezoek aan de wijken en
de bouwprojecten www.stichtingdialoog.com

Financiële steun in 2020
Deze Jurnal staat ook op de site IN KLEUR!

Uw emailadres:

Indien u een nieuw e-mail
adres heeft, ontvangen wij dat graag
om u op portvrije manier te kunnen
herin neren aan diverse zaken.

Ons adres:
zie bovenaan deze pagina.
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GIFT
Remonstrantse Gemeente
Naarden-Bussum:
€ 1.800
+ een aantal kleine giften

Alle gevers onze hartelijke

dank!
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In 2020 ontvangt u de Jurnal driemaal, t.w. in maart of
april, in augustus en in november. Over de data tot
wanneer er geld overgemaakt kan worden naar uw
contactgezin wordt u altijd van te voren geïnformeerd in de
Jurnal. Tenzij anders vermeld zal dit zijn:

1-04, 1-06, 1-09 en 1-12-20

