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Beste lezers, 
 
Middels deze Nieuwsbrief willen wij u over een aantal zaken informeren die dit jaar binnen de stichting rond de verschillende 
projecten spelen. Evenals vorig jaar hebben wij ook dit jaar nog geen reizen naar Roemenië en Hongarije kunnen maken. Er is 
een voorlopig plan dat in het najaar Dinant en Lisette Pas een reis maken naar Roemenië, maar alles hangt af van de 
ontwikkelingen rond Corona. Belangrijke factoren zijn de verschillen in omstandigheden en de genomen maatregelen door de 
overheden van de landen zelf. 
 
Ondanks de beperkingen hebben wij met name door de inzet van onze contactpersonen in de landen zelf toch mensen kunnen 
helpen. Gelukkig is er regelmatig telefonisch overleg en sturen we over en weer de nodige mails. Voor korte vragen of 
informatie blijkt WhatsApp een uitstekend hulpmiddel. 
 
Als bestuur hebben we, gezien de stagnerende ontwikkelingen rond Corona, besloten geen informatieavond te organiseren. 
Hoezeer wij het ook betreuren, we zien ons genoodzaakt het contact te beperken tot het sturen van nieuwsbrieven en middels 
persoonlijke informatie. Het jaarverslag van 2020 is reeds naar u verstuurd. 
 
De inhoud van deze Nieuwsbrief is samengesteld op basis van actuele informatie, verkregen van onze contactpersonen Jack 
Keijzer uit Nyiregyháza Hongarije, Tavy Pantis uit Oradea en Eugen Stoica uit Petrosani, beiden uit Roemenië. 
 
Transporten.  
Met het transportbedrijf TPL uit Wierden onderhouden wij een zeer goede relatie. Ook dit jaar hebben we uitstekende afspraken 
kunnen maken, rekening houdend met de regelgeving vanuit de overheid en de regels binnen TPL. In het voorjaar heeft zonder 
enig probleem een transport plaatsgevonden naar Roemenië. Ook dit najaar gaat er in november weer een transport.  
Ons is opnieuw de mogelijkheid geboden bij TPL kerstpakketten in te pakken, waarbij wij tevens gebruik mogen maken van de 
kantinefaciliteiten. 
Het transport staat gepland voor vertrek op donderdag 11 november; donderdag 4 november kunnen de sponsoren pakketten 
brengen voor hun sponsorgezinnen. 
Van TPL hebben wij een gift ontvangen van 4 pallets met elk 80 dekbedovertrekken. Deze zijn afgekeurd en kunnen niet 
worden verkocht, maar zijn kwalitatief prima en in gesloten verpakking.  
Ook het transport naar Hongarije is goed verlopen, dit is uitgevoerd door een transportbedrijf uit Barneveld. Zij stelden een 
vrachtauto beschikbaar en ook een chauffeur meldde zich aan, dit alles om niet, geweldig! 
 
Zaaigoed: pootaardappelen en zaden. 
Begin dit jaar zijn weer 85 zakken van 25 kg pootaardappelen besteld bij Agrico in Emmeloord. De kwaliteit van de 
pootaardappelen is evenals voorgaande jaren uitstekend gebleken.  
 
Ook hebben wij weer 110 pakketjes groentezaden gekocht bij World Seed Program in Krommenie. 
De zaden worden door deze organisatie ingekocht bij gerenommeerde Nederlandse zaadbedrijven. Door de hoge kiemkracht 
van deze zaden levert een pakket voldoende groenten voor een heel gezin. 
De kosten voor een pakket zijn een kwart van de prijs in vergelijking tot de winkelwaarde van een soortgelijk pakket.  
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Met de leveringen waren onze contactpersonen heel erg blij. Als gevolg van Corona in Roemenië hebben verschillende mensen 
hun baan verloren. Doordat zij pootaardappelen en zaden kregen hadden de mensen weer wat te doen en het gaf hun 
perspectief dat er wel voedsel zou zijn, ondanks het verlies van werk en daardoor geen inkomen. 
 
Kerstpakketten: 
Inmiddels zijn acties gestart om dit najaar weer kerstpakketten samen te stellen voor de sponsorgezinnen in het huidige 
programma of voor hen die eerder hulp hebben ontvangen.  
Wij kunnen opnieuw tegen gunstige voorwaarden levensmiddelen bestellen bij Plus Van Limbeek aan de Bornsestraat. 
Wij hopen dat DS Smith weer kerstdozen kan sponsoren. Gezien de grote krapte aan grondstoffen voor karton is het de vraag 
of deze mogelijkheid er is. Lukt dit niet dan zullen we naar een alternatief moeten omzien. 
 
Acute Medische Hulp: 
In het voorjaar zijn weer enkele mensen geholpen die acuut hulp voor een behandeling of medicatie nodig hadden. Het is 
schrijnend dat mensen die niet over voldoende financiële middelen beschikken, niet door de overheid worden geholpen. 
Sommigen hebben langdurige ondersteuning nodig. 
 
Studiefonds: 
We hebben een paar jaar twee studentes kunnen helpen met een geldbedrag voor hun studiekosten. In het voorjaar is de hulp 
aan hen gestopt omdat zij hun studie hebben afgerond. Dit najaar worden twee nieuwe studenten geholpen, zij wonen beiden in 
Oradea. Recent is hen gevraagd iets over zichzelf te vertellen, zodat de sponsoren in Nederland een beeld krijgen wie zij 
helpen. 
 
Kaartverkoop: 
Opnieuw hebben twee dames weer kaarten willen maken en ondanks de beperkingen ook kunnen verkopen. Deels via de 
bloemenwinkel Alex Bloemkado, maar ook via de website. Hopelijk komt er een tijd dat verkoop ook fysiek kan plaatsvinden, zij 
kijken er naar uit. 
 
Stand van zaken Hongarije: 
Door het overlijden van onze contactpersoon Julia Zolszak blijkt dat het niet eenvoudig is activiteiten op dezelfde voet voort te 
zetten. Het is niet mogelijk gebleken haar kennis en kunde over te dragen aan onze nieuwe contactpersoon Jack Keijzer in 
Nyiregyhaza. Naast alle perikelen rond de Coronapandemie heeft er ook een directiewisseling plaatsgevonden. 
De nieuwe directrice heeft een heel eigen benadering en beleving van hulp, d.w.z. er is nu geen sprake meer van gerichte hulp 
aan mensen in bijzondere omstandigheden, alles wat binnenkomt wordt gelijkelijk verdeeld. Een voorbeeld: 8 zakken 
pootaardappelen van 25 kg gingen niet naar 8 personen, maar werden verdeeld onder alle personeelsleden, nu kreeg eenieder 
3 kg!  
Jack Keijzer heeft recent voorgesteld te stoppen met het leveren van pootaardappelen en kerstpakketten. Wel denken wij 
erover dit najaar nog broodbeleg te leveren. Als bestuur gaan wij ons over de ontstane situatie beraden. 
 
Stand van zaken Roemenië Petrosani: 
Tot medio juni is er enorm veel regen gevallen, rivieren waren buiten de oevers getreden, huizen onder water gelopen, met als 
gevolg enorm veel schade. Daarna is het erg warm geweest met temperaturen boven de 35 graden! De mensen hebben hier 
erg veel last van gehad, vooral degenen met toch al een zwakke gezondheid. 
Sinds eind augustus zakken de temperaturen, zoals Eugen Stoica het verwoordt “het najaar begint”.  
 
Oogst zaden en pootaardappelen:  
De groentezaden hebben dit jaar weer een uitstekende opbrengst. Begin tot medio september worden de aardappelen van het 
land gehaald. Zoals het er naar uitziet is de opbrengst uitstekend. De gezinnen zijn erg blij dat de oogst zo goed is. 
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Economische omstandigheden:  
Deze zijn in Petrosani en omgeving heel slecht. Op dit moment is ruim 60% van degenen die kunnen werken werkloos. De twee 
mijnen die nog open zijn gaan verder bezuinigen, d.w.z. er komen nog meer mensen zonder werk. Het is onmogelijk een baan 
te vinden, er zijn geen vacatures! Er is sprake van een negatief domino-effect. 
 
De problemen rond Corona zijn niet goed te duiden. De instructies vanuit de overheid zijn niet helder, mensen hebben hun 
eigen interpretatie. In de achterliggende zomerperiode waren er een beperkt aantal besmettingen. In de winkels en kerken 
dragen mensen mondkapjes. De grote vraag is: wat zijn de ontwikkelingen nu het najaar begint. 
 
De situaties m.b.t. de sponsorgezinnen zijn heel verschillend. Kinderen uit de gezinnen willen na hun middelbare 
schoolopleiding studeren of gaan werken. Voor studeren is geld nodig en een baan vinden is in de regio Petrosani onmogelijk. 
Dit betekent vertrekken naar het buitenland. Voor de ouders brengt dit grote zorgen en onzekerheden met zich mee. 
Voor ouderen is het leven zwaar en erg moeilijk, veelal zijn zij alleen en hun gezondheid laat te wensen over. Maar, wie betaalt 
de kosten voor medische behandelingen of medicatie ………. 
Veel werklozen zoeken hun heil in het buitenland. Dit biedt hen de mogelijkheid van hun verdiende geld wat naar huis te sturen. 
Ook komt er hulp vanuit Unciuc (een dorp ten noorden van Petrosani). De grond is er uitstekend, de zaden en pootaardappelen 
van de stichting leveren een enorme oogst. De mensen uit dit dorp geven van wat zij over hebben aan verschillende andere 
gezinnen die tekort komen. Dit doen zij nu al een aantal jaren. 
 
Vanuit de kerken uit o.a. Petrosani probeert men ook hulp te bieden, maar de middelen zijn beperkt of zoals pastor Eugen 
Stoica zegt “de kerk heeft niet veel geld”. 
 
Maar er zijn ook goede berichten. Een meisje met longproblemen gaat sinds een paar jaar voor behandeling naar de 
zoutmijnen in Turda. De specialist bij wie zij in behandeling is, is zeer tevreden over de vorderingen. Zoals het ernaar uitziet 
moet zij nog enkele keren naar Turda voor behandeling, daarna kan zij als genezen worden verklaard. 
De zoutmijnen in Turda zijn internationaal bekend, met name de helende werking die ervan uitgaat. 
 
Ook de familie Stoica heeft zorgen. De meeste kinderen zijn inmiddels afgestudeerd en hebben werk. Het niveau van hun 
inkomen roept wel vragen op, maar zij hebben in ieder geval een baan. Een paar studeren nog, twee kinderen verblijven in de 
Verenigde Staten en hebben daar werk. Maar ook zijn een paar kinderen hun baan kwijtgeraakt of raken deze kwijt en komen 
weer thuis wonen 
Zijn vrouw heeft hepatitis, zij krijgt hiervoor sinds een aantal jaren medicijnen van een familie uit Almelo. Het resultaat is 
bemoedigend. 
Eugen heeft het nog erg druk, vaak preekt hij in kerken op diverse plaatsen in het land. Hij wordt veel gevraagd.  
 
Eugen Stoica wil iedereen bedanken voor zijn of haar bijdrage in welke vorm dan ook, het is voor allen een geweldige steun. 
Bijzonder is ook dat er op afstand aan de armste mensen gedacht wordt. In de uiterst moeilijke omstandigheden geeft het hun 
moed en kracht, zij staan er niet alleen voor. 
 
Stand van zaken Roemenië Oradea: 
Laten we beginnen te vermelden dat onze contactpersoon Tavy Pantis en zijn vrouw dankbaar zijn met de geboorte van hun 
dochter Rut de 26e juli jl. Alles gaat gelukkig goed met de kleine baby en ook met de ouders. En ook onze tolk Ramona en haar 
man zijn dankbaar met de geboorte van hun zoon Ezra op de 9e augustus jl. Ook bij hen gaat alles goed met baby en ouders. 
 
Via de digitale weg als Messenger en email onderhouden we het contact. De ene periode meer dan de andere periode, 
afhankelijk van de behoefte aan informatie over en weer. De nodige families krijgen ondersteuning vanuit de stichting. Er zijn 
geen nieuwe gezinnen bijgekomen en bestaande projecten zijn voortgezet.  
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Hierboven wordt al opgemerkt dat er twee nieuwe studenten zijn aangedragen voor ondersteuning vanuit het studiefonds. 
Vanuit de stichting hebben we het bedrag voor de ondersteuning van studie enigszins verhoogd. De kosten op jaarbasis zijn in 
de afgelopen jaren omhoog gegaan daar waar onze bijdrage op hetzelfde niveau bleef. Dat hebben we voor het komende 
studiejaar 2021/2022 aangepast. Het geeft de studenten de financiële armslag die ze nodig hebben om een goede studie te 
kunnen volgen. Fijn dat het mogelijk is! 
 
Voor een ouder echtpaar hebben we een substantiële bijdrage kunnen leveren voor de materialen die nodig zijn voor het 
isoleren van hun huisje. Voor hun gezondheid en met de komende winter in aantocht is dat hard nodig. Mooi om te zien en te 
horen is dat lokale vrijwilligers helpen om de isolatie aan te brengen. We ontvingen foto’s over de voortgang hierin. 
 

   
 
Naast foto’s ontvangen we berichten per project hoe e.e.a. loopt. Corona maakt het ook voor onze contactpersoon Tavy soms 
lastig om bezoeken af te leggen. Het is dan beter dat hij per telefoon contact onderhoud en pakketten etc. bij de voordeur 
aflevert (en dus niet binnenkomt) om alle mogelijke risico’s op besmettingen te voorkomen. Met name ook ter bescherming van 
bedlegerige mensen. 
 
Weet u nog dat we in de 2e helft van 2020 samen met de diaconie van de Protestantse Gemeente Almelo een bouwproject 
ondersteund hebben? Deze familie heeft de winterperiode 2020/2021 in een fijn huis met een badkamer en warm water kunnen 
doorbrengen krijgen we te horen. Voor ons zo normaal… warm water uit de kraan. En wat mooi om te horen dat de vader van 
dit gezin een baantje bij de gemeente heeft gevonden. Al met al hebben we deze familie uit een vicieuze cirkel kunnen halen! 
 
Zorgen zijn er ook. Bijv. over een gezin met gehandicapte kinderen. Zij hebben te horen gekregen dat zij medio 2022 uit hun 
huidige gehuurde huisje weg moeten, de huur is opgezegd. Maar een ander huisje vinden is niet eenvoudig als de middelen 
gering zijn. Vanuit de stichting proberen we mee te denken hoe we vanuit Nederland kunnen helpen. 
 
Tavy is dankbaar met de hulp vanuit Nederland. En hoopt net als ons dat bezoeken ter plekke snel weer mogelijk zullen zijn. 
 
 
Met hartelijke groeten, 
 
Tavy Pantis Oradea, Eugen Stoica Petrosani, Jack Keijzer Nyiregyhaza en 
Bestuur Stichting Help Oost Europa. 
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