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Van het Bestuur
it moet u opvallen, een Jurnal in kleur! Dat doen we
niet voor niets, maar wel eenmalig. Dialoog heeft wat
te vieren namelijk. We bestaan 25 jaar. De reden om
deze keer de Jurnal eens een luxe jasje te geven (mag
wel eens 1x in 25 jaar) en in deze Jurnal terug te kijken
op 25 jaar hulp aan instellingen, scholen en arme
gezinnen. We moeten het daarbij niet over details hebben
want dan hebben we een boekje nodig. Op pag. 3 vindt u
een beschrijving van de projecten en de resultaten in de
loop der jaren v.a. 1997. Op pag. 4 en 5 tonen we een
uitvoeriger overzicht van de belangrijkste ‘wapenfeiten’,
opgehangen aan de ‘Zuilen van Brâncuşi ’(Brâncuşi was
een beroemde Roemeense kunstenaar). De achterpagina
staat vol met herinneringen aan 25 jaar Dialoog. En tenslotte willen we u en al die vrijwilligers en sponsors
zonder wie ons werk onmogelijk zou zijn bedanken, op
pag. 7.

D

Financieel overzicht APRIL & JUNI:
Met uw donaties van APRIL werd maar liefst

€ 5851 overgemaakt (€ 3852 in contanten voor 35
contactgezinnen & € 1999 voor voedselpakketten
met Pasen voor 66 gezinnen (zie pag. 6).
In JUNI werd € 3050 overgemaakt voor 30
contactgezinnen

Alle gevers onze hartelijke dank !!!
Wilt u de cadeauactie ondersteunen of uw contactgezin
zorgt u dan dat uw geld uiterlijk 1
op de rekening van de St. Dialoog staat.

september

BENT U TE LAAT DAN WORDT UW GIFT
IN DECEMBER AFGEGEVEN !!!

p dit moment (half juli) bereiden we ons voor op een
26e seizoen. Als corona niet opnieuw roet in het eten
gooit (de besmettingen lopen al weer aardig op) pakken
we in september weer de trein en gaan we onze projecten
weer oppakken. Gelukkig laten onze sponsors ons niet in
de steek. Onderwijsproject en Huisreparatie zijn de
belangrijkste onderdelen. De afgelopen maanden hebben
we een gezin met 6 kinderen kunnen voorzien van wateraansluiting en riolering (zie pag. 6). Er zijn nog heel veel
gezinnen in dezelfde situatie, dus we denken daar wel
wat te kunnen betekenen, hoewel het geen eenvoudige
projecten zijn. Daarnaast zullen we ongetwijfeld een
aantal gezinnen kunnen voorzien van een kookstel en/of
gasfles.

O

Bankrekening: IBAN NL92RABO0343711109 o.v.v.
R-nr.+ naam Roemeense gezin of het project
(onderwijs/ huisreparatie)

inanciële 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. U kunt er
voor kiezen om ook die provisie voor uw rekening te nemen. Dat het dan een ‘raar’ bedrag wordt maakt niets uit.

F

gezinnen poseren bij de ontvangst van hun
huiscontract in 2004

Met Pasen hebben we voedselpakketten uitgedeeld
(zie pag. 3).
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DIALOOG
p 15 augustus 1997 werd de oprichtingsacte van de
Stichting Dialoog Holland-Romania getekend. De
ondertekenaars en oprichters waren Leo Stevering,
Maricica Mobach en Wim Costerus. Aanvankelijk was er in
het Gooi één stichting, de St. Kinderen In Nood, die o.a.
als doelstelling had humanitaire hulp te geven aan
kinderen in kindertehuizen in Roemenië. Die doelstelling
werd in de loop der jaren verruimd naar allerlei andere
instellingen. De laatste twee genoemde oprichters van
Dialoog waren eerst bestuurslid van de SKIN (Maricica
behoorde zelfs tot de oprichters daarvan), maar besloten
vanwege meningsverschillen over het beleid een eigen
stichting op te richten die vooral meer moest uitgaan van
de behoeften en wensen van de Roemenen (‘dialoog”). De
SKIN werd dus opgesplitst en Dialoog kreeg een klein
deel van het ingezamelde kapitaal mee.

25 JAAR
Behalve kleding 1x per jaar konden de Roemeense
gezinnen (en alleenstaande bejaarden niet te vergeten) tot
4x per jaar een financiële bijdrage ontvangen. Bij elkaar is er
voor honderdduizenden euro’s overgemaakt.
Ook kregen veel gezinnen brandhout voor verwarming of om
te koken, keukengerei, kookstellen, gasflessen, en zelfs
kippen/biggen en zaden om in de eigen voedselbehoefte te
voorzien. Vanaf 2004 ook jaarlijks een voedselpakket.

O

atuurlijk viel het de bestuurders van Dialoog die jaarlijks
in Roemenië waren ivm het dozentransport op dat de
huisvesting vaak zeer beroerd was. Daarom begonnen we
aandacht te besteden aan huisreparaties. In een groot
aantal gevallen was daar geen beginnen aan. Beter een
nieuw huisje neerzetten. Tussen 2000 en 2004 konden we
met behulp van goedkope arbeidskrachten uit de arme
wijken en de eigenaren 39 eenvoudige huisjes laten bouwen
van twee kamers en een halletje (zie pag. 4 en 5), meestal
voor rond de € 2500 toen.

N

n de eerste jaren werd nog veel hulp aan Instellingen
gegeven, bijvoorbeeld aan de Gaarkeuken (Cantina)
voor de aanschaf van nieuwe kookplaten, aan een
kindertehuis voor een industriële wasdroger. De bouw van
een klein bejaardenhuis werd meegefinancierd in
samenwerking met de Wilde Ganzen en de orthodoxe
parochie in dorp Câmpeni.

I

Later zijn daar nog enkele huizen bijgekomen, meestal
duurder (betere materialen) en met meer voorzieningen. U
kunt op onze site onder ‘Huizenbouw’ alles daarover lezen.
De teller staat nu op 47 huizen plus 3 huizen die van de
gemeente zijn aangekocht.
Toch is huisreparatie (vooral daken) nog steeds een belangrijke pijler van ons werk.
l snel kwam hulp aan individuele gezinnen centraal te
staan. Het begrip ‘contactgezin’ werd geïntroduceerd
en met succes. Al na enige jaren waren er bijna 350 Nederlandse gezinnen die een Roemeens gezin geadopteerd hadden. Tot en met 2015 konden deze gezinnen
jaarlijks één of meer dozen met kleding en schoolspullen
via Dialoog opsturen naar hun contactgezin. Vrijwilligers
genoeg om de vrachtwagen vol te sjouwen. Telkens kregen ook veel niet-gekoppelde gezinnen een doos (omdat
Jan en Ria de Haas jarenlang honderden dozen met kleding voor hen klaar maakten (ook tegen scheve
gezichten!).

A

en ander belangrijk onderdeel: Onderwijs. In de
beginjaren waren er projecten op basisscholen in dorpen
rond RS, waar we een toilet en stromend water installeerden
en veel schoolmeubilair meebrachten. In 2007 startten we
het project “Kind naar School”, waarmee jaarlijks honderden
kinderen en middelbare scholieren uit arme gezinnen
voorzien werden van een pakketje schoolspullen. Verder
financierde Dialoog de aanschaf van lesmateriaal voor de
industriesch.
van sportmat. en buitenspeelmat.
Vanaf 2012
financieren
we ook het
schoolgeld
van arme
studenten
aan beroeps
opleidingen.

E
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HUIZENBOUW
Tussen 2001 en nu werden 47
huisjes gebouwd voor arme
gezinnen en 3 huizen werden
uitgebreid met 1 of 2 kamers

Voor drie gezinnen is een huisje
aangekocht van de gemeente
Vanaf 2005 tot heden zijn duizenden
kinderen en middelbare scholieren
jaarlijks voorzien van een pakket met
schoolmaterialen

Financiering van de aanschaf van
materialen voor de werkplaatsen
(confectie, autoreparatie, slotenmakerij,
biologie, veterinair lab, bibliotheek,
sportzaal ) van de Industrieschool in RS

Reparatie van huizen: inmiddels
zijn bij ca. 50 huizen min of meer
grote reparaties uitgevoerd. Bij
meer dan 200 huizen werd een
nieuwe dakbedekking geleverd

Bij veel huizen is elektra en/of
water geïnstalleerd

Installatie van stromend water en WC voor
de basisschool van Topliceni. Levering van
meubilair in Buda en aan de cantina van RS;
buitenspeel- en sportmaterialen voor Buda.

Financiering van het schoolgeld van 21
studenten opleiding Verpleegkunde en
Apothekersassistent in Râmnicu Sarat

Financiering van tablets, speeltoestellen en
sportmateriaal voor basisscholen in Buda

HUISVESTING

ONDERWIJS

Financiering van kookplaten en
koelelementen voor de gaarkeuken
van Ramnicu Sarat
Honderden gezinnen uit Râmnicu Sarat
gekoppeld aan NL-gezinnen. Vanaf de
oprichting 1997 t/m 2015 transporten met
kleding en schoolmaterialen.

Jarenlange financiële ondersteuning
van gekoppelde gezinnen door hun
contactgezin uit NL.

Levering van kookstellen/fornuizen,
gasflessen aan tal van gezinnen

Voor vele duizenden Euro’s werd
brandhout geleverd aan arme gezinnen

Voedselpakketten met Kerst en Pasen

Honderden niet gekoppelde gezinnen
ontvingen jarenlang een doos met kleding

groentezaden voor scholen en
families op platteland + biggetjes,
lammetjes en kippen voor families
in de dorpen en Râmnicu Sarat

een industriële wasdroger voor
een kindertehuis en een CVinstallatie voor een kindercantina

4 babyhuizen voorzien van kleding,
speelgoed (deels uit Nederland,
deels gekocht in Roemenië)

De bouw van een bejaardenhuis met CV in Câmpeni

een wasmachine voor een
bejaardenhuis in Câmpeni;
tevens telefoon geïnstalleerd

Enkele jaren kleding,
dekens en schoeisel
voor kinderen en
bejaarden

Facilitering van materiële hulp door
Ziekenhuis Hilversum aan het
ziekenhuis van Râmnicu Sarat

INSTELLINGEN

GEZINNEN

Ook middelbare scholieren van de Industrieschool gaan
we weer voorzien van een pakket, naar verwachting 145
leerlingen van 15-18 jaar. De kosten zullen ruim € 3100
gaan bedragen. De pakketten worden opnieuw samengesteld door de firma Tudose in Buda.

VOEDSELPAKKETTEN PASEN
et (Roemeens orthodox) Pasen, een week later dan
in Nederland, hebben we voedselpakketten uitgedeeld, kostprijs ongeveer € 34. 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 € 2000 extra binnen. Dialoog geeft er zelf nog wat
bijgelegd. Maar liefst 148 pakketten gingen er over de
toonbank bij onze vaste kruidenier. Allereerst kwamen de
gezinnen met veel kinderen in aanmerking, voorts alle
andere gezinnen waarvan wij weten dat de inkomens-

M

Vervolgonderwijs
ns bezoek in september geeft ons weer de
mogelijkheid nieuwe studenten te recruteren voor
steun bij hun opleiding in de vorm van het subsidiëren
van het schoolgeld. Het gaat om opleidingen Algemene
Verpleegkunde en Apothekersassistent. Daartoe
bezoeken we de kandidaten thuis om hun financiële
situatie op te nemen.

O

Huisreparaties
n september zullen we weer de wijken ingaan om te
inventariseren waar er hulp nodig is. Dat die hulp nodig
is is zeker. Twee jaar hebben we niet kunnen bijspringen
voor dakreparaties, deuren en kozijnen en noem maar
op. We zullen ook kijken of we kunnen helpen bij wateraansluiting, want heel veel gezinnen moeten het anno
2022 nog steeds zonder water of WC stellen. Één gezin
hebben we al dit voorjaar kunnen helpen op afstand.

I

EINDELIJK WATER !!
alf april worden we gebeld door een contactgezin met
6 kinderen met het wanhopige verzoek of we
misschien een nieuwe wasmachine zouden willen
financieren. De moeder is gehandicapt aan het gezicht,
de vader is ernstig ziek en de woonsituatie is
allerbelabberdst. Geen water en geen toilet, zelfs geen
gat daarvoor in de grond. Er was een (kapotte) 

H

situatie precair is. Daaronder ook een aantal bejaarden.
Dit pakket kwam voor deze gezinnen als een geschenk uit
de hemel want de voedselprijzen zijn enorm gestegen.

WAT DOEN WE IN SEPTEMBER ?
Onderwijsproject “Kind naar School”
et als in vorige jaren kunnen we op de dorpsscholen
van Topliceni en Buda onderwijspakketten afgeven
aan kinderen van 6-4 jaar. Datzelfde gaan we doen in
Râmnicu Sărat voor leerlingen van meerdere basisscholen. Deze zullen opgeroepen worden op het terrein
van de Industrieschool om het pakket in ontvangst te
nemen. Dit alles vlak voor het begin van het schooljaar op
5 september. Vanwege de grote onzekerheid wat betreft
het aantal leerlingen dat in Râmnicu Sărat zal komen
opdagen bestellen we ver onder onze prognose. Als we
tekort komen krijgen de kinderen een bon waarmee ze
een week later een pakket kunnen krijgen. In totaal zullen
naar verwachting 450 kinderen op deze manier bij het
begin van het schooljaar een pakket ontvangen.

N

dit gezin zonder water ontving met Pasen een voedselpakket
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wasmachine, maar die moest gevuld worden met emmers
van de buren. Die waren daar steeds minder blij mee. We
besloten dit aan te pakken, maar dan ook goed. Niet
alleen een wasmachine, maar ook een wateraansluiting +
aansluiting op de riolering. Van hieruit regelen niet
eenvoudig. Eerst de documenten, contract met het
waterleidingbedrijf regelen. Dan een bedrijf zoeken dat
waterleidingen naar de straat aanlegt. Dit bedrijf kon
nergens een waterleiding in de straat vinden. Niet
aangelegd door de gemeente. Pas 70 m verderop bleek
een leiding te lopen.

Sponsors bedankt!
In de loop der jaren zijn we gesponsord door een heel
leger aan instellingen en particulieren. Graag willen we op
deze plek hiervoor onze dank betuigen. De lijst zou te
lang worden om iedereen hier bij naam en toenaam te
bedanken, we noemen slechts de hoofdsponsors, maar
het moge duidelijk zijn dat we ook al die kleinere
donateurs zeer dankbaar zijn. Een paar grote sponsors
willen liever niet bij naam genoemd worden maar ook die
van harte bedankt!
Stichting Terra; Stichting WM de Hoop; Stichting Jobena;
Vereniging T.R.E.I.N. 8.28 H.IJ.S.M.; de NCDO; Stichting Wilde Ganzen; Stichting Reginafonds; Wijkraad
Diaconie Loosduinen; fam. De Haas; Anton Jurgens
Fonds; Reeders Stichting; Willem de Zwijger College
Bussum; St. Vitus College Bussum; Montessorischool
Wageningen; Kringloopwinkel Laren; Stichting Vlieg;
Stichting Winters van de Speulhof; Stichting Estia; dhr.
Schreuder; Haëlla Stichting; Remonstrantse Gemeente
Naarden Bussum; dhr. Venneman (✝); Lakeland
Foundation; St. Martinuskerk Ankeveen;Robert Hunter
Foundation; Herv. Gemeente Hattum.

Vrijwilligers bedankt!
Met al dat geld kun je niets doen als er geen vrijwilligers
zouden klaar staan om te helpen bij de besteding ervan.
Al onze transporten van kleding en schoolmaterialen
konden niet plaatsvinden zonder de inzet van vele
helpende handen. De transporten moesten ook in
Roemenië begeleid worden. Mensen moesten soms een
week vakantie inleveren om mee te kunnen gaan.
Bestuursfuncties moesten vervuld worden. Er zijn fondswervingsacties gevoerd in Nederland waarbij veel mensen
betrokken waren. Ook hier kunnen we weer niet volledig
zijn en/of we zullen ongetwijfeld mensen vergeten te
vermelden. Excuses daarvoor!
Jan en Ria de Haas, Ria en Hein van der Tholen, Harold
Folkeringa, Peter van den Hoogen, Lilian Willemstein,
Viorica en Nicu Prunau, Adri Pels, Godewijn Aldershoff,
Ineke Schoon (†),Else Keuker (†), Wim en Hanneke
Costerus, Tineke Snel, Nicole Citroen, Ruud Buurma,
Leo Steverink, Hans Fleuren, Gerda Kardol,Hetty Kamphorst, fam. V. d. Beek, fam. Van Altveer, fam. Menting,
fam. Kortlang, fam. Rijpma, fam. De Vries ,fam. De Jong,
fam. Pickhard, Désirée Fikkert, fam. Winnubst, dhr. De
Rooy, fam. Schaapherder, fam. De Boer, vele breidames,
alle bestuursleden.

Gelukkig kwamen de extra graafkosten daarnaartoe niet
voor onze rekening. De riolering bleek dichterbij te zitten.
In de tuin werd een kraan gezet en van daar is de leiding
doorgetrokken het huis in. Daar kon de nieuwe wasmachine worden aangesloten en een kraan met waskom
worden geïnstalleerd. Wat een luxe voor dit gezin! Een
deel van het werk konden we laten doen door een buurman verderop met ervaring in lood-gieterswerk. Dat
scheelde enorm in de kosten die niet gering waren, volkomen onbetaalbaar voor dit contactgezin.
Totale kosten water- en rioolaansluiting € 1.590 :
€ 193 documenten, installatiebedrijf € 1.130 en
arbeidsloon + overige materialen € 267. Daarnaast nog
de wasmachine voor € 195.
In september gaan we een toilet regelen (nu gaat de hele
familie ‘het veld in’!)

Bestuur
Voorzitter:
✆035-6562309
Penningmeester:
✆06 38192788
Secretaris:
✆035-6946320
PR:
✆035-6946320

Mirela bij de
kraan in de tuin

Arda van der Lee
Tjitte van Otichem
Maricica Mobach
Hans Mobach

Colofon
Redactie Jurnal
eindredactie: Hans en Maricica Mobach
035 6946320 /0643483615
stichtingdialooghollandromania@gmail.com
bankrekening: NL92RABO0343711109
K.v.K. Hilversum nr. 41195126

Het gezin blij met
de wasmachine

7

