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Van de redactie
Er zijn weer voldoende ontwikkelingen geweest, en weer voldoende plannen
voor de toekomst, om een Nieuwsbrief te vullen. U kunt hier lezen over veranderingen in het bestuur, over de reis met twee vrachtwagens naar Roemenië, en over allerlei andere zaken betreffende de activiteiten van onze
stichting. Er is ook een wijziging die mij persoonlijk betreft. Ook daarover
meer in de Nieuwsbrief.
Roemenië: een complex land. Het zou zo graag bij Europa willen horen,
maar er is ook nog zo’n lange weg te gaan. In het vorige Voorwoord schreef
ik daar al over, over de bestuurlijke chaos, de vriendjespolitiek, de partijbelangen, en al het gekonkel dat hiermee gepaard gaat. En zoals dat gaat in
de mensenwereld: je hebt mensen die heel goed voor zichzelf op kunnen
komen, maar je hebt nog veel meer mensen die dat niet kunnen. Die niet
zo’n uitgebreid netwerk hebben met vriendjes, die aan de onderkant van de
maatschappij leven. Hoewel we in Nederland natuurlijk ook genoeg zorgen
hebben over de mensen die zich niet zo goed kunnen handhaven in de zgn.
participatiemaatschappij, kunnen we toch stellen, dat we onze maatschappijinrichting in Nederland redelijk goed voor elkaar hebben. Daarmee bagatelliseer ik niet de situatie waarin sommige landgenoten zich bevinden. Maar
ga eens 2000 kilometer naar het zuidoosten rijden, naar het land waar onze
stichting haar werkzaamheden ontplooit. Daar kom je pas werkelijk schrijnende situaties tegen. We helpen daar al bijna twintig jaar, en veel bestuursleden kennen de steden en dorpen en de mensen als hun broekzak. Het zijn
bekenden geworden. Soms word je wel eens moedeloos van de voortgang,
die zo traag gaat. En je ziet, dat de “verkeerde” mensen profiteren van de
groeiende welvaart, de toenemende handel en de contacten met “Brussel”.
Zie ook het artikeltje achterin deze Nieuwsbrief. Maar elke keer als je dat
denkt krijg je weer al die andere mensen op het netvlies, en dan weet je dat
we daar goede dingen doen.
Roemenië en Nederland: geen van beide landen doet mee aan de gekkigheid van het wereldkampioenschap voetbal in Rusland. Soms denk je: zo’n
groot toernooi leidt eventjes af van de rauwe realiteit. Maar daarna komt die
in alle hevigheid weer terug. De complexe geopolitiek, met zorgen over de
koers van Amerika, Turkije, Rusland en Oekraïne. Tussen al die krachten
proberen wij een partijtje mee te blazen, en onze stichting ook.
Ik hoop dat u, als u de Nieuwsbrief leest, opnieuw overtuigd bent van het
vele goede dat wij doen met uw donateursbijdragen.
Peter Kleppe
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Voorwoord, van de voorzitter
Weer een half jaar verder, na de vorige Nieuwsbrief. Een tijd waarin veel is
nagedacht over de toekomst van onze stichting; ook met onze vrienden in
Roemenië, die daar het werk voor de stichting doen, is veelvuldig contact
geweest.
Uitgangspunt van de stichting is dat het project Meals on Wheels de hoofdpijler van het werk wordt. Daadwerkelijke thuishulp aan ong. 30 urgente gevallen, voor verstrekken van maaltijden, aandacht en lichte thuiszorg.
Om dit werk voort te kunnen zetten heeft Peter Kleppe, als vervanger van
Cees Spek, zich bereid verklaart zitting te nemen in het bestuur. Peter kent
het werk van onze stichting vanaf de oprichting in 1999, is steeds betrokken
geweest in de publiciteit en met name de nNeuwsbrief is altijd door hem samengesteld.
Peter, van harte welkom!!
Dit jaar zullen nog 4 transporten
plaatsvinden. Daarna stopt per eind
2018 de goederenstroom op grote
schaal. Overleg is gaande met Simona in Dorohoi, die op kleine schaal
een voortzetting wil maken met import
en verkoop van kleding en overig textiel.
In juni is een dubbeltransport gegaan
naar Dorohoi, waarover meer elders
in deze Nieuwsbrief. Het laden was
weer een hele klus, in hitte en regen,
voorwaar een enorme prestatie!! We
hopen toch op goede hulp voor het laden van de overige 4 transporten!!
Voorzitter Cees Spek
Graag blijven wij vragen om uw support en daadwerkelijke hulp aan het
Meals on Wheels project. Welkom op de stand tijdens de Lexmondse jaarmarkt op 25 augustus, voor up to date nieuws!
Cees Spek, voorzitter

3

Terugblik Open Avond
Op 12 maart jl. hebben wij onze jaarlijkse Open Avond gehouden. Evenals
de andere jaren was er weer veel belangstelling, zo’n 60 mensen hebben de
avond bezocht.
Zoals al in de uitnodiging stond, was een van de belangrijkste onderwerpen
het aangekondigde vertrek van onze voorzitter en het stopzetten van de
transporten aan het einde van het jaar.
Cees Spek gaf een toelichting op zijn besluit om te stoppen als voorzitter en
Anne van Soest gaf een toelichting op het waarom van het stoppen met de
transporten.
Deze beide onderwerpen gaven veel stof tot gesprekken en bezinning. Na
afloop van de bijeenkomst werd er onder het genot van een hapje en een
drankje nog wat nagepraat.
Er zijn enkele suggesties naar voren gekomen om op beperkte schaal toch
nog wat te doen, de onderhandelingen daarover lopen nog.
In juli komt de secretaresse van onze Roemeense zusterstichting naar Nederland om samen met ons bestuur te kijken wat er volgend jaar nog voor
mogelijkheden zijn op het gebied van handel in tweedehands kleding. De
eigenaar van de hal in Dorohoi heeft zijn medewerking toegezegd om de hal
in 2019 nog te mogen gebruiken om niet, waarvoor ook op deze plaats onze
dank.
Inmiddels is ons bestuur aangevuld met Peter Kleppe, binnenkort worden de
bestuursfuncties opnieuw ingedeeld. We zoeken nog naar een opvolger van
onze voorzitter, de eerste stappen zijn daarvoor inmiddels gezet.
Cees heeft in ieder geval aangegeven zich dit jaar nog volledig voor de stichting in te zetten; dat blijkt ook uit het feit, dat er inmiddels alweer 4 transporten zijn geweest en er in juli alweer 1 gepland staat.
Intussen loopt ook ons project Meals on Wheels op volle kracht door, dat zal
ook volgend jaar het geval zijn.
Wij danken al onze donateurs voor hun belangstelling en financiële ondersteuning.
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Van de bestuurstafel
Zoals in het artikel Terugblik Open Avond al is vermeld, zijn er ook in het
eerste halfjaar weer de nodige activiteiten geweest. Het inzamelen, sorteren
en verzendklaar maken van de spullen gaat constant door. In januari vertrok
de eerste vrachtauto, geladen met ruim 100m 3 aan meubelen, kleding, huishoudelijke artikelen en dergelijke. In maart vertrok de tweede en begin juni
gingen Johan Bikker, Jan van Zessen, Arie Uittenbogerd en Anton Langerak
met 2 afgeladen vrachtwagens richting Roemenië. Een klein gedeelte van
de lading was bestemd voor het project van MeHoRo in Hongarije.
Deze beide vrachtwagens werden gesponsord! Dank daarvoor. De chauffeurs hebben een voorspoedige en mooie reis gehad, maar daarover schrijven zij zelf in deze Nieuwsbrief. Vanuit het bestuur danken wij deze 4 mensen weer heel hartelijk voor hun tijd, hun inzet en hun inspanningen om dit
ook financieel mogelijk te maken!
Aan boord van de vrachtwagens waren ook tientallen schoolsets, bestemd
voor 2 scholen in de omgeving van Dorohoi, te weten een school in Ibanesti
en een school in Radauti Prut. Deze schoolsets werden dankbaar uitgeladen
en op hun plaats gezet.

De schoolspullen werden direct op hun plek gezet

5

De rest van de lading, zo’n 150m 3 aan goederen werd weer uitgeladen in
onze loods in Dorohoi en staat weer klaar voor de verkoop.
Om deze goederenstroom in goede banen te leiden werd er weer een beroep
gedaan op de vele vrijwilligers, zodat ook dit weer snel geregeld kon worden.
Dank daarvoor!
Ook stonden we weer op de Coopmarkt in Hei- en Boeicop, er was weer een
collecte in de Hervormde Kerk van Lexmond, kortom we hebben weer veel
kunnen doen.
De komende periode zal duidelijk worden hoe de toekomst er uit kan gaan
zien. Er zijn volop plannen en suggesties, maar dat vergt nog veel overleg
en inspanning.
In augustus hopen wij weer op de Jaarmarkt in Lexmond te staan, we hopen
op collecteopbrengsten vanuit de lokale kerken en uiteraard: in december
hopen wij weer duizenden oliebollen en appelflappen te verkopen.
Zoals u weet: we hebben onze voorraad Roemeense wijn en honing weer
aangevuld, dus ook deze zijn nog steeds te koop.
Namens het bestuur:
Anne van Soest, secretaris/penningmeester

Meals on Wheels
Zoals al eerder aangegeven gaat ons project
“gewoon” door. We mogen zo’n 30 adressen enkele keren per week voorzien van een warme
maaltijd, we kunnen wat thuiszorg verlenen en,
wat ook belangrijk is, ook op sociaal gebied iets
voor de deelnemers aan het project betekenen.
Vaak zijn het ouderen, die weinig of geen sociale
contacten hebben, de kinderen zijn vaak vertrokken naar het buitenland, niemand kijkt nog naar ze om. Dan is het in ieder geval fijn dat er 3 à 4 x per
week iemand komt om eten te brengen, een praatje te maken en hulp te
verlenen als dat nodig is.
Als er volgend jaar minder of geen transporten meer gaan, vervalt de bijdrage die uit de verkoop van de spullen betaald wordt. Bijvoorbeeld, de kosten van de bezorging, het salaris van de sociaal werker etc. worden hieruit
betaald, dus als dat stopt, zullen de kosten van het project hoger worden.
Vandaar dat wij een blijvend beroep op u doen om ons financieel te blijven
steunen.
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Donateursbijdrage
In februari hebben wij al onze donateurs verzocht hun bijdrage voor dit jaar
over te maken. Gelukkig heeft inmiddels zo’n 60% van onze donateurs aan
dit verzoek voldaan. Bij dezen een oproep aan onze donateurs, die dat nog
niet hebben gedaan, hun bijdrage alsnog over te maken, anders komt onze
hulpverlening in gevaar! Ook hiervoor geldt: hartelijk dank.

Anton Langerak: verslag dubbeltransport Lexmond –
Dorohoi
Op 5 juni 2018 is het dan weer zover; twee afgeladen trailers verlaten in alle
vroegte het terrein van Jan van Zessen. Vier chauffeurs, Johan Bikker, Arie
Uittenbogaard, Jan van Zessen en Anton Langerak zetten goedgehumeurd
koers richting Roemenië om daar drie dagen later in goede welstand te arriveren.

Ergens onderweg tussen Nederland en Roemenië
In Hongarije leveren wij een klein gedeelte van de lading af als vriendendienst aan de stichting “MeHoRo” te Meerkerk. De reis zou probleemloos
kunnen verlopen als de Hongaarse douane zich eens volwassen ging gedragen. Maar uit de verte zie je al dat ze je het leven zuur gaan maken en elke
keer opnieuw ben je benieuwd wat ze nu weer bedacht hebben en omdat
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alles in het Hongaars gaat zullen wij er nooit iets van snappen. Na veel heen
en weergeschuif van de documenten, op- en afzetten van brillen, wisselen
van de wacht en onder voortdurend roepen van: problem, problem, met als
hoogtepunt opsluiting in een wachtlokaal weten de douaniers het zelf niet
meer en laten ons doorgaan.

Er was natuurlijk ook tijd om gezellig te eten
Dan het warme onthaal in Dorohoi; op slag ben je alle narigheid van onderweg vergeten.
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Omdat Arie voor de eerste keer mee is maken we hem de namen van al
onze vrienden en de familieverbanden duidelijk en binnen de kortste keren
is ook hij vertrouwd met iedereen.
Een mooi programma, compleet met o.a. barbecue en kerkdienst maken het
weekend opnieuw onvergetelijk.
Op zaterdag worden de trailers gelost door een ervaren team van Roemeense helpers en op maandag brengen we nog een gedeelte naar Radauti
Prut, een dorpje op het drielandenpunt Roemenië, Moldavië en Oekraïne.
Ook daar ondervinden we veel dankbaarheid.

Riet laden voor de retourvracht
Op dinsdag is er alweer het onvermijdelijke afscheid en met een tussenstop
in Oostenrijk voor teruglading (2 vrachten riet, waardoor we geheel uit de
kosten zijn) rijden we op donderdagavond om klokslag 8 uur Lexmond binnen.
De laatste transporten??
Daar is het laatste woord nog niet over gesproken.
Anton Langerak
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Regeringspartij Roemenië op voet van oorlog met
aanklagers en rechters die corruptie proberen te bestrijden (De Volkskrant: Jenne Jan Holtland 22 juni 2018)
De machtigste man van Roemenië, Liviu Dragnea, is veroordeeld tot een
celstraf van drieënhalf jaar voor machtsmisbruik in zijn oude kiesdistrict. Die
veroordeling is van grote symbolische waarde: de 55-jarige Dragnea is de
leider van regeringspartij PSD. Hij bekleedt formeel geen ambt in het kabinet,
maar geldt als de man die in Roemenië de touwtjes in handen heeft.
De PSD verkeert in staat van oorlog met aanklagers en rechters die iets proberen te doen aan de diepgewortelde corruptie in Roemenië. Justitie vormt
volgens Dragnea’s partij een soort schaduwstaat die het gemunt heeft op de
zittende macht. Critici zien in die retoriek vooral een poging van Dragnea om
zijn hachje te redden.
De strijd tegen corruptie liep eerder deze week nog grote averij op: PSD en
coalitiepartij ALDE loodsten in noodtempo een controversiële hervorming
van het strafrecht door het parlement. Een strafrechtelijk onderzoek mag
straks maximaal een jaar duren. Tegen een verdachte die is vrijgesproken,
is alleen nog hoger beroep mogelijk als er nieuw bewijs op tafel ligt.
Een ‘onacceptabele’ zet, zei Klaus Iohannis, de Roemeense president en
een politieke rivaal van Dragnea. ‘De PSD stemt voor wetten ter bescherming van hun eigen baas.’
Honderdduizenden Roemenen gingen begin vorig jaar al de straat op uit
woede over de zelfverrijking en corruptie. Het was de grootste protestgolf
sinds de val van het communisme in 1989. ‘DNA (het anticorruptieagentschap, red.), kom ze halen!’, scandeerden betogers voor het regeringspaleis.
De rechter veroordeelde Dragnea omdat hij in zijn voormalige kiesdistrict
twee partijmedewerkers op de loonlijst bij de lokale overheid had gezet, terwijl ze daar in werkelijkheid niet werkten. Er volgt nog een hoger beroep. Tot
die tijd hoeft Dragnea niet de cel in. De PSD-partijleider had al een voorwaardelijke celstraf op zak voor stemfraude. Het premierschap ging daarom
aan zijn neus voorbij.
Eén van de nieuwe wetswijzigingen regelt dat een uitspraak kan worden herzien als de onderbouwing van het vonnis niet door alle rechters is ondertekend. Met dat ene zinnetje, is de vrees, kan Dragnea in hoger beroep alsnog
aan een celstraf ontsnappen.
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Met steun van de Europese Unie leek Roemenië de voorbije jaren vooruitgang te boeken. Het anti-corruptieagentschap DNA kreeg tal van politieke
kopstukken achter de tralies dankzij de daadkracht van hoofdaanklager
Laura Codruta Kövesi. ‘De mentaliteit is langzaam aan het veranderen’, aldus Kövesi vorig jaar in gesprek met de Volkskrant.

Een vrouw houdt een Roemeense vlag vast tijdens een protest in Boekarest.
Nu wil de PSD-regering van Kövesi af, omdat ze ‘autoritair’ zou zijn en valse
bewijzen zou hebben gefabriceerd. Maar alleen president Iohannis kan
Kövesi ontslaan en hij weigerde de opdracht daartoe van het kabinet uit te
voeren.
‘Er is geen parallelle staat in Roemenië’, zei president Iohannis. ‘We kunnen
niet accepteren dat rechters worden bedreigd en geïntimideerd.’ Toch zal hij
Kövesi moeten ontslaan, omdat het Constitutioneel Hof oordeelde dat hij de
opdrachten van het kabinet gewoon moet uitvoeren. Zijn tactiek momenteel:
tijdrekken.
Volgens Laura Stefan, voormalig topambtenaar bij het ministerie van Justitie
en rechtsstaatsexpert, dreigt Roemenië de Europese zorgenkindjes Polen
en Hongarije achterna te gaan. ‘De taal is identiek. De machthebbers hier
zijn pragmatisch, ze zien hoe buurlanden het aanpakken. Ze zeggen: wie
zijn die ongekozen aanklagers om achter ons aan te gaan?’
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