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.
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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..
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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)

