
NIEUWE  BOUWPROJECTEN

In de sloppenwijken hebben de bewoners een scala aan
problemen met hun woning. Sommigen hebben alleen

een lekke plek in hun dak, of een kapotte soba (stenen
kachel) of die ontbreekt, ontbrekende regenpijpen of een
kapot raam of deur. Bij anderen kan de constructie aan
alle kanten op instorten staan. Ook komt het voor dat men
vol goede moed zelf begonnen is om een nieuwe kamer
aan te bouwen of zelfs een heel nieuw huis, maar komt
men er halverwege achter dat daar veel meer materialen
voor nodig zijn waarvoor het geld ontbreekt. Wij  beoor-
delen elk geval op zijn urgentie, haalbaarheid, inzet van
de bewoners, de financiële situatie van de bewoners. Als
we besloten hebben er wat aan te doen gaan we
opmeten, de benodigde materialen inventariseren en ver-
volgens bestellen bij de bouwmarkt, die de spullen een
paar dagen later bij de mensen aflevert. In de meeste
gevallen krijgt men ook een som geld in de hand om
materialen te kopen die niet bij de bouwmarkt te krijgen
zijn en voor het inhuren van een klusjesman. Alle eige-
naars tekenen voor ontvangst en met ons een contract dat
ze de spullen alleen voor verbetering van hun eigen
woning zullen gebruiken. Uiteraard heeft dat geen rechts-
geldigheid, maar voor de mensen is het wel een stok
achter de deur. Hiermee vullen we bijna vijf volle dagen,
een hele klus. Ons budget: 17.000 € .

We bespreken vijf van de grootste en duurste projecten.
Op de website (stichtingdialoog.com) vindt u meer foto’s.

1. (wijk Alecu Bagdat)

Gezin met 3 kinderen. De oudste zit op een middelbare
school en doet veel aan sport.  De moeder kwam net uit
het ziekenhuis. De vader werkt voor dagloon (druiven/
maïs plukken en in de bouw). Ze leven van een uitkering
en de kinderbijslag, totaal 175 €.  

De woning is rampzalig te noemen. De poepstenen
muren lopen naar een kant af en zijn daar veel te laag.
Het dak is bedekt met lappen bitumen-karton en lekt aan

alle kanten. Binnen is er eigenlijk maar één kamer be-
schikbaar en verder een soort van keuken waar je moet
bukken. Hier past alleen een radicale aanpak. We geven
stenen om stuk voor stuk alle muren te herbouwen, op de
bestaande fundering. Cement voor nieuwe vloeren.

Gipsplaten, isolatiemateriaal, zinkplaten voor het dak,
stucmateriaal voor de muren, stenen voor een kachel
(koken/verwarmen) met alles erop en eraan, gaas voor
een hek en geld in de hand voor overig materiaal
(dakhout/ramen/deuren) en arbeidsloon.  

Waarde geleverde materialen:   1767 €

Geld voor overige materialen/ arbeidsloon:      767 €

Tien dagen na ons vertrek
krijgen we al een foto van
de vorderingen:  

het huis op 25-9-18           

Het raam aan de zijkant is
geannuleerd, in plaats
daarvan nu een aan de
achterkant.   

Inmiddels zit er een
nieuwe deur in, nieuwe
plafonds, vloer (was
aangestampte aarde) en
een soba (stenen kachel).  

2. (wijk Flamânda)

Gezin met 2 kinderen. De vader werkt in de bouw voor een
dagloon en de moeder werkt de laatste 2 maanden in een
slachthuis 40 km verder in nachtdienst. Zwaar werk in de
ijskoude hal (ze hoopt dat ze het een tijdje vol kan
houden). 

Dit zeer positief ingesteld en hardwerkend gezin is goed
op weg, heeft een aanbouw gestart die niet te groot is en
verdient het om verder geholpen te worden. 

We geven dakgoten en regenpijpen, vloercement,
isolatiemateriaal, stucmateriaal, stenen voor een kachel
met toebehoren, polystyreenplaten ter isolatie aan de
buitenkant met bevestigingsmateriaal. 

Waarde geleverde materialen:   690 €

Geld voor overige materialen:   373 €



3. (wijk Flamânda)  

Gezin met 2 kinderen. Ze leven van 740 Ron = 162 E
(uitkering en kinderbijslag) en wat de vader verdient met
zijn paard en wagen. Hij vervoert div. materialen (hout,
bouwmaterialen) voor de bewoners in de buurt. Water
halen ze uit de kraan elders in de straat die de gemeente
daar geïnstalleerd heeft voor de hele wijk. Elektra tappen
ze af bij de schoonouders die achter hun huis wonen. 

Ook bij dit gezin een
zeer positief gevoel,
hardwerkende men-
sen die graag willen
maar geen geld heb-
ben. Rond het hele
huis is de fundering
slecht. Er ontbreekt
een muurtje en ner-
gens zijn dakgoten/
regenpijpen. Isolatie
met polystyreen past
ook helemaal in ons
plaatje van energie-
besparing.Sommige
muren moeten nog
gestuct worden. De
eigenaar kan alles
zelf. 

Waarde geleverde materialen:   676 €

Geld voor overige materialen:     296 €

4. (wijk Alecu Bagdat) 

Een gezin met 5 kinderen. Man en vrouw beide gehandi-
capt. 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 vinden we
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.

Waarde geleverde materialen:   533 €

Geld voor overige materialen/ arbeidsloon:    438 €

5. (in een dorp bij Buda)

In een gehucht van de gemeente Buda woont een contact-
gezin met zeven kinderen. Zeer weinig inkomsten.  De
dochter van 15 (!) is vorig jaar bevallen van een dochter.
Daarom woont zij nu in een klein bouwsel met 1 kamer +
halletje, los van het ouderlijk huis, maar dit is eigenlijk
onbewoonbaar (hier links op de foto). 

Te herstellen valt het eventueel wel, maar tegen iets meer
kosten kunnen we net zo goed een nieuw huisje met twee
kamers en een halletje neerzetten.  We hebben een
bouwvakker gevonden die deze klus voor ons kan klaren
voor 2800 € arbeidsloon. Aan materialen begroten we het
huis op ca. 4800 €, zodat we, wat tegenslag meegere-
kend, voor ca. 7600 € klaar zijn. 

Gezien de begroting voor huisreparatie van dit jaar (17.000
€) en de uitgaven tot nu toe hebben we besloten dit aan te
pakken. De bouwvakker is op 3 oktober aan het werk
gegaan. Rond 20 november is alles klaar. Dit is ons
grootste project.

Een fotoreportage: 

Het huis krijgt isolatie (muren, plafond), elektra ,soba,

thermopane ramen en deur.



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 ca. 17.000.

REFERENDUM TEGEN
HOMOHUWELIJK FAALT

Volgend jaar september zullen we proberen alle bouw-
projecten na te lopen.

 

‘Seksuele voorlichting via porno’

In het klasje voor seksuele voorlichting blijft Roemenië
zitten. Het is triest hoe Roemenië op dit gebied achter

loopt bij de meeste landen in de EU, nog achter Slowa-
kije, Hongarije en Bulgarije die ook niet best scoren op dit
gebied. Het is één van de oorzaken, alhoewel niet de
enige, van het feit dat Roemenië het hoogste percentage
moeders onder de 20 jaar heeft, ruim 12%. (meest rechts
in het diagram).           

 Ter vergelijking, Nederland zit op ruim 1 %. Ook behoort
het percentage abortussen tot de hoogste in Europa. 

! De staat ondersteunt geen familyplanning meer
en is opgehouden huisartsen op dit gebied bij te
staan. De plattelandsbevolking wordt het hardst
geraakt.

! Van de bijna 900 moeders in de EU onder de 14
jaar komen er 332 uit Roemenië.

! Bijna  70% van de vrouwen tussen 15 en 49 jaar
gebruiken anticonceptiemethoden, maar slechts
57 % van hen hebben toegang tot moderne
middelen. De rest baseert zich op de ‘ traditionele
methodes van grootmoeder’, die toch vaak leiden
tot ongewenste zwangerschap en als gevolg
daarvan tot een abortus of een  ongewenst kind.

! Alle studies wijzen aan dat de meerderheid van

deze meisjes bijna geen kans meer heeft op een 

 
        

Cristina, moeder geworden op haar 15e, met kind      
 nr.4 op de arm, haar moeder draagt baby nr. 5. 

normaal leven. Ze moeten stoppen met school, worden
veroordeeld tot een leven in armoe en sommigen worden

zelfs uit het huis van de familie verstoten.

Tot enige jaren geleden kon men bij de
huisarts gratis voorbehoedsmiddelen krijgen.
Dat is verleden tijd. Wat ontbreekt is een
voorlichtingsprogramma over het seksleven,
voortplanting, geboorte,   samenleven als
echtpaar en niet in de laatste plaats anti-
conceptiemethoden. 

De jongeren van nu moeten het doen met
voorlichting via porno! 

Dezelfde Coalitie van Families (een
samenwerkingsverband van conserva-

tieve en religieuze (lees orthodoxe) organisaties die pro-
gramma’s voor familyplanning om zeep hielp organiseerde
een referendum over de definitie van het huwelijk, in de
huidige grondwet omschreven als een verbond tussen
twee echtgenoten. Om te voorkomen dat het homo-
huwelijk in de toekomst zou worden gelegaliseerd wilden
ze die tekst veranderen in een verbond tussen man en
vrouw. Politicologen vermoeden dat partijleider Dragnea
van de regerende PSD hiermee ook de aandacht wilde
afleiden van de corruptieschandalen waar hij bij betrokken
is (al veroordeeld tot 3,5 jaar, maar is in hoger beroep
gegaan) . De Roemeense bevolking is niet in die aflei-
dingsmanoeuvre getrapt. Slechts 20,4 % kwam opdagen
terwijl de opkomstdrempel 30 % was.  Dragnea probeert
de ideologie van de Hongaarse premier Orbán te kopiëren,
maar slaagt er niet in. De nadruk op de familie als hoek-
steen van de samenleving kwam ongeloofwaardig over.

De Roemenen laten zich niet zo gemakkelijk manipuleren.


