Nieuwsbrief
December 2020.
Beste lezers,
Opnieuw ontvangt u een Nieuwsbrief in plaats van een Reisverslag. Helaas zijn de reizen naar Roemenië van Dinant
en Lisette Pas eind maart en van Jerry en Lineke van den Bos in september, i.v.m. het coronavirus, niet doorgegaan.
Om u toch te informeren over verschillende ontwikkelingen hebben wij deze brief samengesteld op basis van actuele,
bij ons beschikbare gegevens mede verkregen van onze contactpersonen Jack Keijzer uit Nyiregyháza Hongarije,
Tavy Pantis Oradea en Eugen Stoica Petrosani.
In deze brief zullen we u informeren over de stand van zaken hier in Almelo (en omstreken)
• Stand van zaken transportbedrijf Twente Poort Logistiek Wierden.
• Sheltersuits:
• Kaartverkoop
• Pootaardappelen en zaden
• Kerstpakketten en pakketten sponsorgezinnen
• Situatie Hongarije
• Situatie Roemenië
o Situatie Oradea
o Situatie Petrosani

Stand van zaken transportbedrijf Twente Poort Logistiek Wierden.
Bij het bedrijf is men tevreden over de gang van zaken sinds de huidige corona-pandemie. Binnen het bedrijf wordt
door de werknemers deels op kantoor en deels thuis gewerkt.
Alle transporten konden en kunnen doorgang vinden, het bedrijf beschikt over een groot eigen wagenpark gestationeerd in verschillende Europese landen. Het bedrijf had zich goed voorbereid, dat werpt nu z’n vruchten af. De wachttijden aan de grenzen zijn acceptabel.
Zowel in het voorjaar als najaar hebben zij voor onze stichting de transporten verzorgd. Wij waren erg blij dat wij
gebruik mochten maken van de door hen beschikbaar gestelde opslagruimte en de mogelijkheden daar de kerstpakketten samen te stellen. Helaas hebben zij per abuis de goederen met bestemming Hongarije meegenomen naar
Roemenië. Gelukkig is er een oplossing gevonden door de waarde van de goederen bestemd voor Hongarije financieel
te compenseren. Naar Jack Keijzer is inmiddels geld overgemaakt, hij zal broodbeleg voor de tehuizen kopen en
levensmiddelen voor een aantal kerstpakketten.
Het transport heeft dit najaar begin oktober i.p.v. november plaatsgevonden. De reden hiervoor is de onvoorspelbaarheid rond de Corona ontwikkelingen, hierdoor kregen Tavy Pantis en Eugen Stoica meer tijd om de goederen tijdig bij
de mensen te brengen.
Sheltersuits
Dit jaar hebben wij als stichting van de organisatie SHELTERSUIT in Enschede een 10-tal sheltersuits gekregen voor
daklozen in Roemenië. Deze speciale “kleding” is voor mensen die door omstandigheden op straat moeten leven. Door
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deze te dragen worden zij dag en nacht beschermd tegen de kou. De kleding is zeer kostbaar, wij zijn de organisatie
zeer dankbaar voor deze gift. De Sheltersuits worden momenteel uitgedeeld, we wachten op reacties.
De organisatie SHELTERSUIT heeft van enkele overheden een prijs uitgereikt gekregen voor het ontwerp, de uitvoering, kwaliteit en toepassing.
De suits zijn verdeeld tussen Tavy voor Oradea en Eugen voor Petrosani. Zij kijken zorgvuldig welke dakloze mensen
een suit krijgen om te voorkomen dat deze worden verhandeld.
Kaartverkoop
Ongetwijfeld is bij u bekend dat voor de stichting twee dames een combinatie maken tussen hun hobby (felicitatie- en
wenskaarten maken) en opbrengsten voor de stichting genereren (verkoop van diezelfde kaarten). Ook zij werden dit
jaar geconfronteerd met corona en daardoor de beperkingen op de verkoop van kaarten. Dit is met hen beiden besproken en via de digitale weg (m.n. de website, maar ook digitale nieuwsbrieven, facebook berichten en aandacht
binnen de Protestantse Gemeente Almelo) hebben we daar een oplossing voor gevonden. Kaartverkoop kwam ondanks de corona crisis toch op gang.
Pootaardappelen en zaden:
Zoals ieder jaar is er ook dit voorjaar bij Agrico in Emmeloord een bestelling van 2000 kg geplaatst voor pootaardappelen.
Bij de organisatie World Seed Program in Krommenie zijn 130 zakjes groentezaden besteld, al jaren is deze organisatie
voor ons de leverancier.
Zoals eerder gemeld heeft in het voorjaar als gevolg van Corona naar Hongarije geen levering plaats kunnen vinden,
wel naar Roemenië.
De aardappelen voor Hongarije zijn aan de Boodschappenmand geschonken en de zaden zijn per post verzonden.
De opbrengst is dit jaar opnieuw uitstekend geweest, veel gezinnen hadden voldoende opbrengst zodat vele monden
konden worden gevoed. Ook hebben mensen een voorraad voor de winter kunnen aanleggen.
Kerstpakketten:
Ook dit najaar hebben wij opnieuw tegen gunstige voorwaarden levensmiddelen kunnen bestellen bij Plus van Limbeek
aan de Bornsestraat. Van de hoeveelheid hebben we weer 100 kerstpakketten kunnen samenstellen.
De dozen zijn ons ter beschikking gesteld door de firma DS Smith in Almelo.
Pakketten sponsorgezinnen:
Alle pakketten, goederen en kerstpakketten zijn zowel in het voorjaar als najaar goed aangekomen in Roemenië. Zowel
door Tavy Pantis, onze contactpersoon in Oradea als door Eugen Stoica in Petrosani zijn inmiddels alle goederen bij
alle sponsorgezinnen afgeleverd.
Situatie Hongarije:
Omdat onze contactpersoon Julia in het begin van het jaar is overleden hebben we Jack Keijzer, die in het huis Magdaleneum werkt gevraagd om onze contact persoon te zijn. Hij heeft daarmee ingestemd en we zijn blij dat er weer
een contactpersoon is. We vroegen hem hoe het ging in het huis en in Hongarije. Hij schrijft:
Hier in Hongarije is het net als in maart een stuk strenger. Op dit moment zijn de mondkapjes al een paar weken
verplicht in winkels en het openbaar vervoer.
Per 1 oktober ook op scholen en daar staan ook bij binnenkomst in de school leraren de temperatuur te meten van de
leraren en leerlingen. Boven de 37,8 dan mag je naar huis. De leerlingen mogen in de klas het kapje af maar zodra ze
uit de klas zijn moet het mondkapje weer op.
Bejaardentehuizen ed. zijn alweer weken gesloten, dus ook bij ons mag alleen het personeel, na het meten van de
temperatuur met masker op naar binnen. Dit laatste valt niet mee omdat het toch een extra belasting is een hele dag
met masker op te moeten werken. Bewoonsters die maar enig teken vertonen worden gelijk geïsoleerd. Daar mogen
we dus alleen met speciale kleding. naar binnen.
Wij ondertekenen elke dag een papier bij binnenkomst dat wij nog onze familieleden enig teken van het virus vertonen.

Zodra wij, of familieleden iets mankeren dan mogen wij niet op het werk komen.
Over het tehuis voor jonge moeders In Miskolc schrijft hij dat de vorige directrice, Marika met pensioen is dat de nieuwe
directrice de basisverzorging meer dan voldoende vond. Terwijl Marika een stuk opvoeding zeker zo belangrijk vond,
zij was bezig met opvoeden, werk zoeken. En voor een aantal vrouwen was er dan ook de gelegenheid om na die
aantal maanden in een flat van de stichting te gaan wonen. Ter voorbereiding op terugkeer in de samenleving.
Het is nu dus weer een echt opvangtehuis geworden. Na een aantal maanden moeten de jonge vrouwen weer verder.
Vaak betekent dat dan naar een ander opvangtehuis.
Omdat Marika de voorzitster is van de stichting die eigenaar is van het gebouw, kan ze nog een klein beetje sturen.
Dit jaar ging er met de verzending van de kerstpakketten en het broodbeleg naar het Magdaleneum iets mis. Ze werden
per ongeluk meegestuurd naar Roemenië. Terughalen kon niet want er was al flink wat broodbeleg gegeven aan
mensen in
Roemenië. Gelukkig heeft de stichting voor dit soort situaties een reserve, dus hebben we geld
voor aankoop van broodbeleg naar Hongarije gestuurd.
Situatie Roemenië:
De verspreiding van het Corona virus is binnen Roemenië sterk verschillend; de stad Timisoara (westen) is rood gekleurd en in b.v. Petrosani is het virus onder controle.
Situatie Oradea
In het bestuur hebben we de afspraak gemaakt dat contacten met de regio Oradea via Dinant verlopen en contacten
met de regio Petrosani via Jerry. Voor de regio Oradea betekent dit contact met Tavy Pantis. Dit contact loopt veelal
via korte berichtjes via social media (Facebook Messenger) of via langere berichten per email via onze tolk Ramona
Deac.
Ook in Roemenië hebben ze te maken met de corona maatregelen. Kantoormedewerkers, zoals Ramona, werken
veelal vanuit huis. Studenten zijn ‘online’ aan het studeren etc. Gelukkig krijgen we geen berichten dat in de naaste
omgeving van onze contactpersonen of van de families die we ondersteunen mensen met corona besmet zijn.
Corona heeft er wel voor gezorgd dat we zowel in het voor- als in het najaar niet konden afreizen naar Roemenië om
ter plekke de voortgang van de projecten te volgen. Het najaars-transport is goed aangekomen. Onze contactpersoon
Tavy kon alle pakketten rondbrengen.
Het bouwproject is succesvol verlopen. De 5e december heeft de familie haar intrek in het nieuw huis genomen. De
foto’s die we hebben ontvangen zijn met regelmaat gedeeld binnen de Protestantse Gemeente Almelo (PGA) via de
zondags-/nieuwsbrieven. Dit omdat de diaconie van de PGA een grote sponsor van dit project is.
Tijdens onze reizen in voor- en najaar nemen we contante middelen mee om direct in te kunnen zetten, bijvoorbeeld
voor direct noodzakelijke medisch hulp. Door het wegvallen van de reizen hebben we hier dit jaar een andere invulling
aan gegeven. Dat wil zeggen: we hebben de contactpersonen gevraagd of zij iemand kennen of weet hebben van een
situatie waarbij wij kunnen helpen. Dat bleek het geval te zijn: een jongetje, met de naam Ezra, is in het ziekenhuis
achtergelaten. Hij is 2 jaar oud en heeft het syndroom van Down en weet niet hoe hij moet eten of lopen. Hij heeft
meerdere gezondheidsproblemen en kan alleen eten met een medische sonde. Er is een familie die zich over hem
ontfermd heeft en heeft besloten hem mee naar huis te nemen en voor hem te zorgen. De sondevoeding die Ezra
nodig heeft is duur en is lastig te verkrijgen. Vanuit de stichting hebben wij eenmalig middelen beschikbaar gesteld om
de situatie enigszins te verlichten. Daarnaast hebben wij in Nederland geïnformeerd naar de beschikbaarheid van deze
sondevoeding. Dat heeft een advies van een arts opgeleverd die wij gedeeld hebben via de contactpersonen met de
familie die zich over Ezra ontfermd heeft.
Met de sponsorgezinnen gaat het relatief goed, er zijn geen grote wijzigingen in hun situatie (op de familie na waar
een nieuw huis voor gebouwd is). De sponsoring blijft onveranderd van kracht. Om een goed beeld te hebben: het
gaat om een maandelijks bedrag van € 925,-. Op jaarbasis dus ruim €11.000,- in de regio Oradea.

Situatie Petrosani:
Alle families hebben te maken met de effecten van de Corona pandemie.
In Petrosani zijn de huidige omstandigheden heel goed, de stad is als blauw gekwalificeerd. De situatie is sterk verbeterd t.o.v. het voorjaar. Toen lag het ziekenhuis in Petrosani overvol met Corona patiënten, scholen en kerken waren
gesloten. Het openbare leven lag stil.
Maar de economische omstandigheden zijn verre van goed. Er zijn veel werklozen en er vallen veel ontslagen, het is
erg moeilijk werk te vinden.
Enkelen die een baan hadden in het buitenland zijn werkloos geworden. Een aantal van hen keren terug naar “huis”.
Dit is zeer goed merkbaar bij de familie Stoica. Verschillende van hun volwassen kinderen hebben hun baan verloren.
Degenen die studeren volgen de lessen vanuit huis, digitaal. Ook zijn de scholen nog gesloten, waar mogelijk worden
lessen online gegeven.
Inmiddels zijn de kerken wel weer open, maar met beperkte maatregelen. Er wordt een maximaal aantal kerkgangers
toegelaten, de mensen moeten een paar meter afstand houden en mondkapjes dragen. Er mag wel weer muziek
worden gemaakt en gezongen.
Met de sponsorgezinnen gaat het naar omstandigheden goed, niemand heeft corona.
Met de gezondheid van enkele kinderen van de familie Stoica gaat het een stuk beter of goed. Met name de 3 kinderen
die TBC hadden gaat het merkbaar beter.
Als pastor is Eugen Stoica heel beperkt in zijn handelen, hij kan mensen bezoeken in Petrosani maar met de gezinnen
die verder weg wonen is er contact op afstand of met strikte voorzorgsmaatregelen.
Gelukkig is het mogelijk elke maand de sponsorgelden bij alle families te krijgen. De families die ver weg wonen krijgen
het geld overgemaakt op een bankrekening. Eugen had er al eerder voor gezorgd dat in geval van calamiteiten, de
betreffende families een pas hebben en naar een bank kunnen om geld te halen.
Eugen Stoica wil iedereen bedanken voor zijn of haar bijdrage in welke vorm dan ook. Het is voor allen een geweldige
hulp, maar ook dat er op afstand aan de armste mensen gedacht wordt. Dit geeft hen in de uiterst moeilijke omstandigheden moed en kracht, dat zij er niet alleen voor staan.
Met hartelijke groeten,
Tavy Pantis Oradea, Eugen Stoica Petrosani, Jack Keijzer Nyiregyhaza en
Bestuur Stichting Help Oost Europa.

