AUGUSTUS

en dunne Jurnal, ook deze augustus, en dat is niet zoals
we het graag hadden gezien. U begrijpt het al, dat heeft
alles te maken met de Covid-19 pandemie. Alle risico’s
overwegende hebben we uiteindelijk besloten ook dit jaar niet
naar Roemenië af te reizen om onze projecten aldaar te
begeleiden. De treinreis van 32 uur (vliegen doen we uit
principe niet meer) - met mondkapje - is één van die risico’s.
In Roemenië komen we noodzakelijkerwijs in vrij nauw
contact met honderden mensen, waarvan er nog velen niet
gevaccineerd zijn. Hoewel we dat zelf wel zijn is het nog wel
mogelijk besmet te raken en daar ziek van te worden, mede
gezien onze eigen leeftijd. De gezondheidszorg in Roemenië
heeft niet de kwaliteit die je in zo’n situatie zou wensen.
Daarbij komt dat de internationale situatie en de door de vier
landen waar we doorheen reizen genomen coronamaatregelen ieder dag weer kunnen veranderen. Dat heeft ons
doen besluiten er, in ieder geval voorlopig, van af te zien,
uiteraard met pijn in ons hart. De behoefte aan onze hulp is
namelijk het afgelopen jaar niet minder geworden.
Dat betekent dat we ook dit jaar slechts een deel van ons
onderwijsproject kunnen uitvoeren en het huisreparatieproject er zeer bekaaid vanaf komt. Omdat we nu niet in
de wijken de woonsituatie kunnen opnemen kunnen we ook
geen huizen aanwijzen waar we hulp kunnen bieden. Dat
geldt ook voor de fornuizen en gasflessen, waarvoor we toch
echt wel even in de huizen moeten kijken of die wel of niet
aanwezig zijn. Wel loopt er op dit moment een huisproject
waarover verder meer (zie pag. 2).
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Financiële hulp aan uw contactgezin is gewoon zoals altijd
mogelijk. De gezinnen ontvangen hun geld door middel van
een postwissel; de postbode komt het geld afgeven aan de
deur. Het enige nadeel hiervan is dat een deel van uw gift
moet worden ingehouden om de nogal hoge kosten van deze
postwissels te betalen. Het gaat om een provisie van ca. 2 ½
% per postwissel. Dus bijvoorbeeld als u € 100 heeft overgemaakt ontvangt het contactgezin € 97,50 in Roemeense
valuta.
Voedselpakketten konden we gelukkig nog wel uitdelen met
Pasen (zie pag. 3). Verder berichten we over de penibele
toestand waarin veel Roemeense kinderen verkeren (pag.3)
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Met uw donaties van APRIL werd maar liefst

€ 7005 overgemaakt ( € 4505 in contanten voor 40
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contactgezinnen & € 2500 voor voedselpakketten
met Pasen voor 100 gezinnen
In JUNI werd € 4143 overgemaakt voor 42
contactgezinnen

Alle gevers onze hartelijke dank !!!
Wilt u voor de herfst uw contactgezin financieel
ondersteunen, zorgt u dan dat uw geld

september

uiterlijk 1

op de rekening van de St. Dialoog

staat.

BENT U TE LAAT DAN WORDT UW GIFT
IN DECEMBER AFGEGEVEN !!!
Bankrekening IBAN NL92RABO0343711109 o.v.v.
R-nr.+ naam Roemeense gezin.

een kraan in de tuin: niet voor iedereen weggelegd

WAT DOEN WE WEL IN SEPTEMBER ?

EEN HUISREPARATIEPROJECT

Onderwijsproject Kind naar School

E

et als in 2020 kunnen we op de dorpsscholen van
Topliceni en Buda onderwijspakketten afgeven aan
kinderen van 6-14 jaar. De onderwijzers nemen het uitdelen
en de administratie erom heen voor hun rekening. In totaal
zullen 202 kinderen op deze manier bij het begin van het
schooljaar een pakket ontvangen. De kosten zullen ruim
€ 2.800 gaan bedragen. De pakketten worden opnieuw
samengesteld door de firma Tudose in Buda.
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Industrieschool
ok op de industrieschool van Râmnicu Sãrat gaan de
docenten voor ons de pakketten uitdelen. Volgens
opgave van de school worden dat 245 pakketten, voor ruim
€ 4.800.
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WAT KAN ER NIET ?
et uitdelen van pakketten aan leerlingen van allerlei
verschillende scholen (wij weten niet op welke school
ieder kind zit) en van allerlei contactgezinnen en andere
gezinnen op de lijst van de Sociale Dienst in Râmnicu Sãrat
kan niet doorgaan. Het laten bijeenkomen van een paar
honderd mensen op het schoolterrein van de industrieschool
is niet toegestaan in deze tijd.
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Ook kunnen we geen nieuwe studenten voor een
vervolgopleiding ‘recruteren’, d.w.z. dat we hun schoolgeld
gaan betalen. We willen daarvoor namelijk altijd eerst de
situatie van de student thuis opnemen, zodat we geen
studenten gaan financieren die het eigenlijk niet nodig
hebben.
Voor de cursus 2021-2022 financieren we nog de studie van
één studente Algemene Verpleegkunde, een vrouw van 57
jaar met een gehandicapte dochter.
Drie andere studenten Verpleegkunde waarvan we de studie
financierden hebben hun opleiding dit jaar voltooid en
zoeken werk in de medische branche.

en enkele keer kunnen we ook op afstand vanuit
Nederland een huisproject opzetten en laten
uitvoeren. Dat project is nu in uitvoering.
In 2002 liet Dialoog voor een gezin met drie dochters
een huisje bouwen van twee kamers en een halletje.
Eén van die dochters was gehandicapt aan een been
en woont nog steeds bij haar ouders in, samen met
haar twee kinderen van 14 en 8 jaar.
De vrouw is alleenstaande. De woonsituatie
werd door ons in 2019
beoordeeld en toen is al
voorgesteld aan het
Nederlandse contactgezin om het huisje uit te
breiden met een kamer
+ halletje en daarvoor
donateurs te zoeken.
Een apart huisje bouwen
is tegenwoordig door
allerlei gemeentelijke
rompslomp en dure
vergunningen al bijna
onmogelijk geworden. Het
huis uitbreiden met in ieder geval 1 slaapkamer geeft
al veel verlichting in deze penibele woonsituatie.
Het Nederlandse contactgezin heeft zich bereid
verklaard een deel te financieren. De rest kan Dialoog
bijpassen uit subsidies.
Een familielid
van de vrouw
die werkzaam
is in de bouw
heeft zich bereid verklaard
in zijn vrije tijd
de bouw op
zich te nemen.
Wij krijgen van
de bouwer een
lijst van benodigde materialen. Die bestellen we vervolgens bij de ons bekende
en vertrouwde bouwmarkt. Na aflevering betaalt
Dialoog de factuur.
Aan arbeidsloon zijn
we zo niet zo veel
kwijt. Het gaat allemaal niet zo snel omdat er alleen in de
vrije tijd gewerkt kan
worden, maar het zal
zeker voor de winter
klaar zijn. U ziet de
vorderingen op de
foto’s. We zorgen ook
voor een kacheltje en
elektra.

In september 2019 bezochten we deze moeder met
dochter in een afgelegen dorpje

Verwachte kosten:
ca. € 6.000.

VOEDSELPAKKETTEN PASEN
et (Roemeens) Pasen, iets later dan in Nederland,
hebben we voedselpakketten uitgedeeld, waarde
ongeveer € 28. Omdat er in december nog na de deadline
geld was binnengekomen voor pakketten is dat geld nu
met Pasen besteed. Daarnaast kwam er nog eens € 2500
extra binnen. Maar liefst 113 pakketten gingen er over de
toonbank bij onze vaste kruidenier. Allereerst komen de
gezinnen met veel kinderen in aanmerking, voorts alle
andere gezinnen waarvan wij weten dat de inkomenssituatie precair is. Daaronder ook een aantal bejaarden.
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MINIMUMLOON 9 PRIJZEN 8
erwijl in het noordwesten van de EU het minimuminkomen per maand in 2021 meer is dan € 1500, bedraagt
dit volgens Eurostat in Roemenië € 472. Hekkensluiter in
de EU is Bulgarije met € 332, gevolgd door Hongarije met
€ 466. Dit zegt echter niet alles. Ondanks het feit dat het
minimumloon lager is dan in Polen (€ 614) betalen Roemenen meer voor melk, kaas eieren, vlees, kleding en
transport dan de Polen. Stel de gemiddelde prijs voor
melk, kaas en eieren in de EU op 100 lei, dan betalen de
Roemenen daarvoor 92,30 lei, in Polen echter maar
67,90 lei. Betaalt men in Polen voor een pakket kleding
70, dan is dat 80 in Roemenië.
De meeste van de gezinnen in onze doelgroep halen dit
minimuminkomen bij lange na niet.
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De problemen waarmee Roemeense
kinderen worden geconfronteerd:
misbruik, functioneel analfabetisme
en armoede
en rapport van Save the Children vestigt de aandacht
van de autoriteiten op de problemen waarmee kinderen in Roemenië worden geconfronteerd: armoede,
functioneel analfabetisme, fysiek, seksueel en emotioneel
geweld; moederschap in de pre-adolescentie. Handicaps
die hen ervan weerhouden in de samenleving te integreren, zonder hun ouders die naar het buitenland zijn vertrokken om te werken. De problemen van kinderen in
Roemenië zijn talrijk en vereisen onmiddellijke
oplossingen, zegt de organisatie "Save the Children".
Jaarlijks worden 750 meisjes onder de 15 jaar moeder.
78.000 kinderen met een handicap kunnen niet integreren
in scholen en in de samenleving omdat de autoriteiten
hen niet de nodige instrumenten ter beschikking stellen.
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Een op de twee kinderen maakt psychisch, seksueel of
fysiek geweld mee en één op de drie kinderen loopt het
risico in armoede te vervallen. Daarnaast moeten 100.000
minderjarigen het zonder één of beide ouders stellen. En
41% van de Roemeense studenten is functioneel analfabeet. Het risico op armoede of sociale uitsluiting onder
kinderen is in de EU het grootst in Roemenië.

Kinderen die niet weten hoe het op
school toe gaat
e NGO luidt ook de noodklok over het aantal kinderen
dat geen onderwijs volgt op school. Ruim 275.000
tussen de 7 en 17 jaar, voor wie onderwijs verplicht was,
gingen in januari 2020 niet naar school. En de schoolsituatie van veel leerlingen laat genoeg te wensen over.
Volgens een PISA- beoordeling van 2018 werd 41% van
de Roemeense
studenten geclassificeerd als
functioneel analfabeet. "Save
the Children"
verklaart deze
cijfers door de
"enorme verschillen in de
kwaliteit van het
onderwijs, geKind naar huis gestuurd vanwege luizen
makkelijk te zien tussen de ene school en de andere of
tussen leraren van dezelfde school", vooral tussen de
stad en het dorp, en door het gebrek aan geïntegreerd
beleid van samenwerking tussen school, gezin en sociale
diensten, zodat er gelijke kansen zijn wat betreft de
schoolparticipatie van kinderen
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Geweld en misbruik
n een onderzoek uit 2013 meldde de NGO dat 63% van
de kinderen in het land zei dat hun ouders hen thuis
sloegen. Tijdens de pandemie hebben internationale
experts erop gewezen dat het aantal gevallen van geweld
tegen kinderen in alle vormen is toegenomen. Buiten het
gezin komt geweld ook voor op school, door klasgenoten
of leraren. Verder zijn er talloze gevallen gemeld van
seksueel misbruik.
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STICHTING DIALOOG
Zwarteweg 24
1412 GD Naarden
stichtingdialooghollandromania@gmail.com
www.stichtingdialoog.com
Bankrek: IBAN NL92RABO0343711109
K.v.K.te Hilversum nr. 41195126
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GIFTEN
* W.M. de Hoop Stichting

€ 5.000

(onderwijs)
en nog enkele kleinere giften
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alle gevers hartelijk dank!
COLOFON
Voorzitter
Arda van der Lee
G035-6562309
Penningmeester
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

Hoop?
olgens een bericht in het blad Opinia Buzau van 12
aug. gaat er in Râmnicu Sãrat een project van start
met Europees geld bedoeld om degenen die aan de
marge van de samenleving staan - onze doelgroep dus verder te helpen in de samenleving, om “het aantal
mensen dat het risico loopt op armoede en sociale
uitsluiting te verminderen” . Er moet geld, 3 miljoen Euro,
gaan naar nieuwe cursussen zoals “school na school”
(heel urgent als je op je eerste school niets geleerd
hebt,red.) en “tweede kans”, opleidingen en omscholing,
subsidies voor bedrijven om kansarmen in dienst te
nemen, ondersteuning van integratie in de arbeidsmarkt,
sociaal-medische en juridische bijstand en nog veel
meer. Dat is volgens ons een heel positieve ontwikkeling.
Nu maar duimen dat niet bepaalde mensen plotseling erg
rijk gaan worden.
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PERIODIEKE GIFT
100 % AFTREKBAAR
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
viaeen 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 (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.
Er zijn reeds diverse donateurs die u voorgingen!
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Wat cijfers rond Corona en vaccinaties
it gegevens van de site www.graphs.ro blijkt het
volgende (cijfers van 2 augustus): 25 % van de
bevolking is nu volledig gevaccineerd. 75 % daarvan met
Pfizer, 7,3 % met Moderna en 17 % met Astrazeneca of
Jansen. Van de ruim 19 miljoen inwoners zijn er nu (2-82021) 4.867.649 volledig gevaccineerd. Tot nu toe zijn er
slechts 6 gevallen van ernstige bijwerkingen gerapporteerd.

U

In de provincie Buzau waar RS (werkterrein van Dialoog) in
ligt was het besmettingspercentage gerekend over de
laatste 14 dagen 0,03 %.

Roemenië en het klimaat
ie af en toe de Europese weerkaart volgt zal gezien
hebben dat ook in Roemenië veranderingen in het
klimaat voelbaar worden. Het voorjaar en begin van deze
zomer waren extreem nat, wat veel overstromingen tot
gevolg had. Nu, in augustus, is het al weken extreem heet,
tot bijna 40 °C. Precies wat klimatologen al lang
voorspellen. Gedurende de laatste 60 jaar is de
gemiddelde temperatuur hier al met 2,4 ° C gestegen, dat
is al ver boven het wereldwijde gemiddelde van ruim 1 °C.
Voor ongeveer 70% van Roemenië dreigt het gevaar van
verwoestijning als gevolg van de opwarming van de aarde.
De verhoging van de temperatuur leidt tot een
vermindering van de kwaliteit van de gecultiveerde planten.
Roemenen zullen in de naaste toekomst olijven, vijgen of
kiwi's kunnen gaan telen (in plaats van graan, maïs en
zonnebloemen).
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De burgemeester van RS (rechts)
presenteert het project

