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Van de redactie 
Sinds het begin van de stichting schrijf ik al de stukjes “Van de redactie”. Zo 

ook deze keer, maar of ik het de volgende keer opnieuw zal doen weet ik 

nog niet. Op sommige punten zijn we nog op zoek naar een nieuwe rolver-

deling binnen het bestuur. Dat merkt u te zijner tijd vanzelf. 

Afgelopen half jaar was Roemenië voorzitter van de Europese Unie. Mis-

schien heeft u daarvan niet zoveel gemerkt. En dat is dan misschien weer 

een goed teken, want het is een teken dat Roemenië het goed heeft gedaan. 

Vooral de corruptie blijft echter een hardnekkig kwaad. De belangrijkste 

man van de sociaaldemocraten Dragnea, was weer volop in het nieuws. 

Daarover is ook al geschreven in vorige Nieuwsbrieven. Over de machts-

strijd tussen de president en de premier. Hier moet ook de strijdster tegen 

corruptie Laura Codruta Kövesi genoemd worden. Iedereen roemt haar in-

tegriteit en competentie, en een rol binnen de Europese commissie zonder 

meer verdiend zijn. Maar haar eigen regering blokkeerde haar benoeming. 

Te triest voor woorden eigenlijk. 

Maar het is wel het land waarin wij proberen ons humanitaire werk te doen. 

Dus we hebben er wel mee te maken. Met die corruptie, dat onbekwame 

bestuur, met die ongelijke welvaartsverdeling en met “het recht van de 

sterkste”. We zullen onze stem blijven verheffen tegen al dat onrecht. Maar 

tegelijkertijd moeten we er ook mee “dealen”. Met alleen het opgeheven 

vingertje kom je niet veel verder. Soms moeten we ook zaken doen met 

overheidsinstanties, of een gemeentebestuur. En daarbij moeten we dan 

wel afspraken maken om onze doelen te bereiken. Maar dat dan wel met 

behoud van onze eigen integriteit. 

Kortom: we zien best dat zaken ten goede veranderen, maar ons werk blijft 

vooralsnog nodig. 

U vindt weer de bekende rubrieken in deze Nieuwsbrief. Verder een paar 

stukken, die ook op onze nieuwe website zijn te lezen. 

Peter Kleppe 

 

En: we zoeken nieuwe donateurs. 

Dus geef deze Nieuwsbrief ook eens door aan de buren! 
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Van de voorzitter 
Vele jaren werd het stukje “Van de voorzitter” geschreven door Cees Spek. 

Maar het zal u niet ontgaan zijn: binnen het bestuur zijn er de nodige wijzi-

gingen geweest per januari. Op de Open Avond van 4 maart is daar uitvoerig 

bij stil gestaan, en hebben we ook op een passende manier afscheid geno-

men van de oud-bestuursleden. Maar voor diegenen die niet op de Open 

Avond aanwezig waren, volgt hieronder nog kort welke wijzigingen er pre-

cies geweest zijn: 

Voorzitter Cees Spek, en de bestuursleden Tiny van Soest, Dylia van Dieren, 

Mijndert Keynemans en Rinus Langerak zijn gestopt met het bestuurswerk. 

Twintig jaar lang hebben zij de kar getrokken, eigenlijk al vanaf de oprichting 

van de stichting. Zij zijn het, die tezamen met Anne van Soest, het werk van 

de stichting vorm en inhoud hebben gegeven. Twintig jaar, met vallen en 

opstaan, met veel enthousiasme, dat ook nodig was om enkele onvermijde-

lijke teleurstellingen te kunnen verwerken. Met z’n allen hebben zij de stich-

ting gebracht tot waar zij nu staat. Daarvoor past veel dank en respect. 

En er zijn dus ook nieuwe bestuursleden aangetreden. Een nieuwe secreta-

ris, Netty de Groot. Een nieuwe penningmeester, Heidi Huiting. En drie 

nieuwe leden voor de transportcommissie, namelijk Johan Bikker, Anton 

Langerak en Jan van Zessen. En tenslotte een nieuwe voorzitter: dat ben ik 

zelf.  

Waarschijnlijk kent u de meeste bestuursleden al, maar voor diegenen die 

ons nog niet kennen: in een apart stukje verderop in deze Nieuwsbrief stel-

len alle nieuwe bestuursleden zich kort voor. Dan heeft u een beter beeld 

van ons en wat ons motiveert.  

U begrijpt dat wij alleen verder kunnen, wanneer wij voldoende draagvlak 

blijven houden onder onze donateurs. We hopen dat draagvlak ook weer te 

verdienen, door in de geest van onze voorgangers, het werk onder de be-

hoeftigen in Roemenië voort te zetten. Daarbij zullen we natuurlijk ook op 

onderdelen andere keuzes maken en andere nuanceringen aanbrengen. 
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Tenslotte verandert de hele wereld. Hier in Nederland, maar ook in Roeme-

nië. De vorm van hulpverlening zal dus ook wijzingen. Dat is begrijpelijk, en 

wij zullen dan ook op al die veranderingen in moeten springen. We hebben 

dus ook een nieuw beleidsplan opgesteld. Dat staat gepubliceerd op onze 

website. Dat is een mooi haakje naar onze website. Ook daarover wordt het 

een en ander verteld in het vervolg van de Nieuwsbrief. 

Verder vindt u in deze Nieuwsbrief weer allerlei praktische informatie over 

de activiteiten die we het afgelopen jaar hebben uitgevoerd en die we het 

komende half jaar van plan zijn te gaan doen.  

Peter Kleppe, voorzitter 

 

Van de bestuurstafel: secretaris 

Het jaar 2019 is begonnen voor de stichting met een wisseling in het be-

stuur. Eind 2018 is het oude bestuur met het nieuwe bestuur bij elkaar ge-

komen om de werkzaamheden te bespreken. De taken van het bestuur wor-

den verdeeld en tijdens de open avond in maart heeft een gedeelte zich 

voorgesteld. Ook in deze Nieuwsbrief stellen wij ons voor. We vinden het 

heel fijn dat Anne ons nog een poosje op de achtergrond wil helpen. 

De open avond werd weer druk bezocht. Mededelingen werden gedaan en 

het financiële gedeelte werd gepresenteerd. Er werd officieel afscheid ge-

nomen van het oude bestuur. Als aandenken kregen Cees, Rinus, Tiny, Dilia 

en Mijndert een karaf en glazen met inscriptie. Ook via deze weg bedanken 

wij hen nogmaals hartelijk voor hun inzet. Na de pauze was er een diapre-

sentatie verzorgt door Anne en Tiny van Soest. Simona en Abel waren deze 

avond ook aanwezig. Zij zijn een aantal dagen in Nederland geweest en heb-

ben diverse kringloopwinkels bezocht. 

Eind april is er een transport geweest met Jan en Anton als chauffeurs. U 

leest hun reisverslag in deze nieuwsbrief. 

Op de Coopmarkt in Hei- en Boeicop stonden we met een kraam. Er is weer 

wijn en honing verkocht. Wist u dat dat u ook wijn en/of honing kunt kopen 

bij Cees en Truus aan de Dorpsstraat? Zij willen dit voorlopig blijven doen. 
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Inmiddels zijn er al verschillende inzamelingen geweest. Kleding wat over is 

van de kledingbeurzen, maar ook zijn er kontakten met het Leger des Heils 

en diverse kringloopwinkels waar we kleding en spullen mogen ophalen. 

Het inlevermoment op 25 mei op het kerkplein in Lexmond heeft ook veel 

kleding opgeleverd. Dit willen we vaker gaan organiseren. We zijn druk be-

zig om een volgend transport te organiseren. Die staat gepland voor 26 juni; 

waarschijnlijk zijn de chauffeurs al weer terug wanneer u dit leest. 

Zo zijn we al weer een half jaar met elkaar bezig. De samenwerking gaat 

goed, de overdracht is zo goed als rond. Veel werk is er al verzet, foutjes 

worden er gemaakt, verbeterpunten zijn er altijd. We vinden het fijn dat er 

altijd mensen zijn die willen helpen, met kleding inpakken, spullen halen, 

op de markt staan. Hartelijk dank daarvoor. 

Netty de Groot, secretaris 

 

Van de bestuurstafel: penningmeester 

Het penningmeesterschap is onlangs overgedragen van Anne van Soest 

naar Heidi Huiting. Heidi heeft mij gevraagd nog wat te vertellen over de 

financiële gang van zaken over de afgelopen periode. 

In februari hebben wij al onze donateurs verzocht hun bijdrage voor dit jaar 

spoedig over te maken, zodat wij wisten of wij onze doelstellingen voor dit 

jaar waar konden maken. Een groot gedeelte heeft dit inmiddels gedaan, 

zodat wij met een gerust hart verder kunnen gaan. Ook hadden wij ge-

vraagd om een extra bijdrage als dankbetuiging aan het “oude” bestuur. 

Ook dit werd door een groot aantal donateurs gedaan. We mochten ruim   

€ 1.200 aan extra bijdrage ontvangen, dank daarvoor. 

De collecte in de Hervormde Gemeente van Lexmond bracht ook een mooi 

bedrag op, we verkochten wijn en honing op de Open Avond en op de Coop-

markt; daarnaast wisten de “vaste” afnemers ons ook weer te vinden, zodat 

wij onze voorraad onlangs weer moesten aanvullen. 
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We hebben ook weer diverse partijen kleding gekregen, andere partijen, 

zoals van het Leger des Heils, konden wij tegen aantrekkelijke prijzen aan-

kopen en doorverkopen aan onze zusterorganisatie Obed-Edom. 

In april zijn Jan van Zessen en Anton Langerak weer een grote vracht wezen 

brengen, ruim 95 m3 aan kleding, meubels, keukenspullen etc. En dat alle-

maal gratis dankzij diverse sponsors. (Normaal kost een vracht € 2.800.--!). 

Onze bijdrage aan Meals on Wheels hebben wij begin van dit jaar terugge-

bracht naar € 1.000 per maand, maar mede dankzij hulp van de Baptisten-

gemeente in Reigate (UK) waar onze Simona woont kan de hulpverlening 

aan ouderen voortgezet worden. 

Door het vertrek van enkele donateurs door verhuizing, overlijden en an-

dere redenen is ons donateursbestand de laatste jaren wat gedaald. Het 

bestuur bezint zich momenteel op een manier om nieuwe donateurs te 

werven, want onze donateurs vormen toch het hart van onze financiële 

middelen. 

Door de betrokkenheid van u kunnen en mogen we onze hulpverlening aan 

onze broeders en zusters voortzetten. 

Ik draag het penningmeesterschap met een gerust hart over aan Heidi. 

(Mocht u uw bijdrage voor dit jaar nog niet hebben overgemaakt: maak het 

Heidi makkelijker door dat nu te doen, dan hoeft zij geen aanmaningen te 

versturen, dank!) 

Heidi Huiting en Anne van Soest, penningmeester 

 

Onze website!: https://vriendenvanroemenie.nl/ 

Als nieuw bestuur hadden we de sterke wens om een compleet nieuwe 

website te bouwen. De oude website konden we niet zelf beheren, en die 

was inmiddels ook wel echt verouderd. Bovendien: omdat we een ANBI (Al-

gemeen Nut Beogende Instelling) zijn, moet onze website aan allerlei eisen 

voldoen. Zo moet er omschreven staan wat we doen, hoe ons beleidsplan 

eruit ziet, moeten we een jaarverslag en onze financiële resultaten helder 

https://vriendenvanroemenie.nl/
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presenteren, en moeten we ook nog eens aan de AVG (Algemene Verorde-

ning Gegevensbescherming, zeg maar de privacywet) voldoen. Alle aanlei-

ding dus om onze dorpsgenoot Kees Streefkerk te vragen om ons te helpen 

met het maken van een nieuwe website. En het eindresultaat mag er zijn, 

we zijn daar erg trots op. 

Daarom nodigen wij u ook uit, om allemaal onze website https://vrienden-

vanroemenie.nl/ te gaan bekijken. En trek daar rustig maar eens een kwar-

tiertje voor uit. Alles wat maar enigszins relevant is, wordt daarin beschre-

ven. In een mooie, moderne lay out, met mooie foto’s etc. We gaan hier 

ook de meest actuele gegevens publiceren: data voor het inzamelen van 

goederen, collectes in de kerk, datum voor de Jaarmarkt Lexmond, 

transporten. Ook kunt u oude Nieuwsbrieven nalezen. Kortom, een mooie 

en volledige website. 

We zijn nieuwsgierig naar uw oordeel. Laat het ons weten! 

 

De Verklaring van Sibiu  
Op 9 mei 2019 kwamen alle Europese leiders bij elkaar in Sibiu om te spreken 
over de toekomst van Europa. Na afloop van die bijeenkomst hebben zij een 
verklaring uitgegeven, waarin zij duidelijk verwoorden hoe zij tegen de Eu-
ropese samenwerking aankijken, en welke verantwoordelijkheden dat met 
zich meebrengt. Een prachtige verklaring en bijzonder, dat die verklaring in 
een Roemeense stad, op een voor ons bekende plek is afgelegd. 
 
“Wij, de leiders van de Europese Unie, zijn in Sibiu bijeen om te spreken 
over en vooruit te zien naar onze gemeenschappelijk toekomst. 
Over enkele weken zullen de Europeanen hun vertegenwoordigers in het 
Europees Parlement kiezen, veertig jaar nadat dit grondrecht voor het eerst 
kon worden uitgeoefend. Een in vrede en democratie herenigd Europa is 
slechts een van de vele verwezenlijkingen. Sinds haar ontstaan heeft de Eu-
ropese Unie, gedreven door haar waarden en vrijheden, binnen en buiten 
haar grenzen voor stabiliteit en welvaart gezorgd in heel Europa. In de loop 
der jaren is zij een belangrijke speler op het wereldtoneel geworden. Met 
ongeveer een half miljard burgers en een concurrerende eengemaakte 
markt is de Europese Unie een leider op het gebied van de wereldhandel, 
en geeft zij de wereldpolitiek mee vorm. 

https://vriendenvanroemenie.nl/
https://vriendenvanroemenie.nl/
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Wij blijven ervan overtuigd dat wij in deze steeds onzekerder wereld vol 
uitdagingen sterker staan als wij ons verenigd opstellen. Wij erkennen onze 
verantwoordelijkheid als leiders om onze Unie sterker en onze toekomst 
rooskleuriger te maken, en onderkennen het Europese perspectief van an-
dere Europese staten. Daarom komen wij vandaag unaniem tien toezeggin-
gen overeen die ons zullen helpen die verantwoordelijkheid op te nemen: 

 Wij zullen één Europa verdedigen – van oost naar west, van noord 
naar zuid. Dertig jaar geleden vochten miljoenen mensen voor hun 
vrijheid en voor eenheid en haalden zij het IJzeren Gordijn neer, dat 
Europa decennialang had verdeeld. Er is geen plaats voor verdeeld-
heid die onze gemeenschappelijke belangen schaadt. 

 Wij zullen verenigd blijven, door dik en dun. Wij zullen solidair zijn 
met elkaar wanneer nodig en zullen altijd aan elkaars zijde staan. 
Wij kunnen en zullen met één stem spreken. 

 Wij zullen altijd naar gemeenschappelijke oplossingen zoeken, en 
daarbij naar elkaar luisteren in een geest van begrip en respect. 

 Wij zullen onze manier van leven, de democratie en de rechtsstaat 
blijven beschermen. De onvervreemdbare rechten en de funda-
mentele vrijheden van alle Europeanen zijn hard bevochten en zul-
len nooit als vanzelfsprekend worden beschouwd. Wij zullen onze 
gedeelde waarden en beginselen uit de Verdragen in stand houden. 

 Wij zullen resultaten neerzetten daar waar dat het meeste nodig 
is. Europa zal belangrijk blijven voor belangrijke kwesties. Wij zullen 
blijven luisteren naar de zorgen en de hoop van alle Europeanen, 
door de Unie dichter bij onze burgers te brengen, en wij zullen daar-
naar handelen, met ambitie en vastberadenheid. 

 Wij zullen altijd billijkheid vooropstellen, zowel op het gebied van 
arbeid, welzijn en economie als in de digitale transformatie. Wij zul-
len de ongelijkheid tussen ons verder wegwerken en wij zullen altijd 
de meest kwetsbaren in Europa helpen, en mensen boven politiek 
plaatsen. 

 Wij zullen onszelf de middelen geven om onze ambities waar te 
maken. Wij zullen de Unie de middelen geven die nodig zijn om 
haar doelstellingen te halen en haar beleid uit te voeren. 

 Wij zullen de toekomst vrijwaren voor de volgende generaties Eu-
ropeanen. Wij zullen investeren in jongeren en een Unie bouwen 
die afgestemd is op de toekomst en bestand is tegen de grootste 
uitdagingen van de 21e eeuw. 
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 Wij zullen onze burgers beschermen en veilig houden door te in-
vesteren in onze "zachte macht" en "harde macht" en samen te 
werken met onze internationale partners. 

 Europa zal een verantwoordelijke wereldleider zijn. De uitdagin-
gen waar wij vandaag voor staan, hebben betrekking op ons allen. 
Wij zullen blijven samenwerken met onze partners in de wereld om 
de op regels gebaseerde internationale orde te handhaven en te 
ontwikkelen, om nieuwe handelsmogelijkheden optimaal te benut-
ten, en om wereldwijde kwesties, zoals het behoud van ons milieu 
en de strijd tegen de klimaatverandering, samen aan te pakken. 

Wij zullen besluiten nemen naar de geest en de letter van deze tien toezeg-
gingen. Vandaag is de Unie sterker dan gisteren, en wij willen haar nog ster-
ker maken voor morgen. Dit is onze verbintenis voor de toekomstige gene-
raties. Dit is de geest van Sibiu en van een nieuwe Unie met 27 die klaar is 
om haar toekomst eensgezind te omarmen.” 
 
Waarvan akte. 

Peter Kleppe 
 

De vijf nieuwe bestuursleden stellen zich voor: 

Ik wil mij graag even voorstellen; mijn naam is Heidi Huiting-Baars, ik ben 

getrouwd met Marius Huiting en moeder van 5 zonen in de leeftijd van 14 

tot 23 jaar. Als vrouw ben in thuis in de minderheid maar dat is niet erg 

want ik heb genoeg leuke dingen om te doen. 

Om dit te compenseren….. 

In het dagelijks leven ben ik kapster en dat doe ik met veel plezier. Ook doe 

is vrijwilligerswerk, ik zing in een gelegenheidskoor, ik zwem en sport dus ik 

heb genoeg te doen. 

Waarom ik voor Stichting Vrienden van Roemenië heb gekozen is denk ik, 

omdat ik er in 2017 zelf ben geweest met enkele mensen van de Kleding-

beurs van Lexmond en dat heeft mij enorm aangesproken. Het met eigen 

ogen zien hoe noodzakelijk ons werk en bijdrage aan bijvoorbeeld Meals on 

Wheels is in Roemenië, dat heeft mij wel geraakt en wil ik hier mijn steentje 

wel aan bijdragen. 
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Mijn naam is Netty de Groot, ben getrouwd en heb 2 kinderen. Ik ben werk-

zaam als leerkracht op basisschool Het Kompas in Lexmond. Ik hou van le-

zen, sport een aantal keer in de week en doe wat vrijwilligerswerk. 

Waarom ik in het bestuur van stichting Vrienden van Roemenië ben ge-

gaan? Al lange tijd zijn wij donateur van de stichting, ik las de informatie-

boekjes globaal, maar verder deed ik er niets mee. Toen ik in 2017 werd 

gevraagd om mee te gaan met Cees naar Roemenië om te zien wat er met 

de kleding van de kledingbeurs gebeurde en wat de stichting doet, heb ik 

dat als zeer waardevol ervaren. Wat is dit werk belangrijk en hard nodig. 

Vooral het bezorgen van de maaltijden bij ouderen heeft veel indruk op mij 

gemaakt. Wat een lieve mensen in Roemenië die klaar staan om hun (arme) 

medemens te helpen. Dit werk kan en mag niet stoppen. Daarom wil ik mijn 

steentje bijdragen en met elkaar ons inzetten voor dit werk. 

 

Mijn naam is Anton Langerak, woonachtig in Lexmond, 65 jaar, getrouwd 

met Anke. Wij hebben 4 kinderen en 2 kleinkinderen en in het dagelijks le-

ven doe ik als vrachtwagenchauffeur distributiewerk voor een grote bakke-

rij. 

Al vanaf de oprichting heeft onze stichting mijn belangstelling en de vele 

keren dat ik in Roemenië geweest ben is mij gebleken dat hulp nog steeds 

nodig is. In het gebied waar wij opereren is de welvaart nog lang niet binnen 

ieders handbereik zodat alle ondersteuning die wij bieden nog steeds in 

dankbaarheid aanvaard wordt. 

Het dreigende einde van de hulptransporten heeft een aantal mensen in 

beweging gezet en inmiddels staat een nieuw bestuur in de startblokken 

om aan deze mooie missie een mooi vervolg te geven. 

En ik kan u verzekeren dat het mij een eer is van zo’n mooie groep mensen 

deel te mogen uitmaken en met een geweldig korps aan vrijwilligers kan het 

niet anders dan dat wij tot veel in staat zullen zijn. 
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Ik ben Johan Bikker. Ik vind het werk voor de stichting Roemenië mooi om 

te doen. We weten dat het nog hard nodig is om hulp te bieden, vooral voor 

de ouderen met het project om maaltijden te verzorgen . 

Het is goed om hier spullen in te zamelen en deze naar Roemenië te ver-

voeren om ze daar te doneren en te verkopen in de winkel. 

Ik hoop dat God ons de kracht en de inzet geeft om dit werk te kunnen voort 

zetten als bestuur en de vele vrijwilligers.  

 

Mijn naam is Jan van Zessen. Ik ben getrouwd met Liesbeth, en wij hebben 

3 kinderen; 2 jongens en 1 meisje. Wij runden samen een fruitbedrijf. Vorig 

jaar werd ik 65 en mijn kinderen hadden geen interesse in fruit, dus make-

laar gebeld en alles verkocht. Na 50 jaar in appels en peren vond ik het wel-

legies. Na 2 keer met mijn broer Henk met de truck naar Dorohoi geweest 

te zijn en de armoede zag, ben ik met Anton al 5 keer geweest, en eind juni 

ga ik voor de tweede keer. Wel zag ik op het journaal dat in Roemenië het 

minimumloon met 140% omhoog gegaan was, dus het gaat daar de goede 

kant op. Op de vraag of ik in het bestuur wilde, zei ik, dat ik wel rustend lid 

wilde worden, maar dat rustende zijn ze vergeten … 

 

Mijn naam is Peter Kleppe, en ik ben uw nieuwe voorzitter. Ik ben al ruim 

30 jaar getrouwd met Ciska Stark; zij was hier vroeger gemeentepredikant 

van de gereformeerde kerk. Samen hebben wij een dochter Willemijn en 

een zoon Jan. Ik werk in de financiële sector aan de Zuidas en reis dus 5 

dagen per week naar Amsterdam. Ik hou van sporten (wielrennen, hardlo-

pen, schaatsen, zeilen), en in mijn vrije tijd ben ik actief in de kerk (straks 

begin ik weer als ouderling), voor de historische vereniging en voor onze 

stichting. 

Vanaf de oprichting ben ik betrokken bij het werk, vooral als opsteller van 

de Nieuwsbrief. Maar pas na de eerste reis naar Roemenië 4 jaar geleden 

wilde ik méér doen. Het bezoeken van de allerarmsten was zó aangrijpend, 

maar ook zulk dankbaar werk, dat ik besloot om mij beschikbaar te stellen 

voor meer bestuurswerk. En voor je het weet ben je dan voorzitter … 
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Ik hoop dit werk nog lang te doen, zo lang als nodig is, en zolang onze ach-

terban (dat bent u, lezer) ons blijft steunen. 

 

Zoals u natuurlijk weet, wordt het bestuur gecompleteerd door Anne van 

Soest. Hij is één van de oprichters van de Stichting, en heeft sinds 1999 on-

afgebroken in het bestuur gezeten. Nadere introductie van Anne is eigenlijk 

overbodig, want wie kent hem niet … 

Hij kon helaas niet aanwezig zijn op de vergadering waarop de bestuursfoto 

is gemaakt. Vandaar dat op onderstaande foto alleen de nieuwe bestuurs-

leden zijn te zien. 

 

Reisverslag transport april 2019 

Begin april hadden we het eerste transport met kleding en meubelen naar 

ons magazijn in Dorohoi in Roemenië. Chauffeurs waren Anton Langerak en 

Jan van Zessen. Onderstaand doet Anton verslag van die reis. Met de huidige 

communicatiemiddelen, vooral WhatsApp, konden we allemaal bijna live 

alle gebeurtenissen van de chauffeurs meemaken. Dat verhoogt de 

betrokkenheid sterk. Zo lees je online over problemen bij de douane, over 

een bijna-boete die ze kregen wegens te hard rijden, over de sneeuw op de 

bergpas in de Karpaten en over de hartelijke ontvangst. 

Hier dan in de woorden van Anton: 

Johan Bikker had het weer goed voor elkaar; truck met oplegger geregeld, 

volle tank diesel waardoor onderweg tanken niet nodig was. 

“De laatste transporten” hoorde je weleens zeggen. Dat zal dan 

waarschijnlijk niet eerder zijn dan in het laatste der dagen, want de 

goederen blijven onverminderd binnenstromen. Het moet ons van het hart 

dat wij dit helemaal niet erg vinden. 

Reizen met Jan van Zessen is al een belevenis op zich en dit komt vooral 

omdat Jan je onderweg op allerlei zaken attent maakt die een ander 

gemakkelijk zouden ontgaan. Hiervan verder geen voorbeelden maar laten 
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we zeggen dat wij de grote afstand met gemak overbrugden ondanks de 

gebruikelijke ongemakjes aan de Hongaars-Roemeense grens. 

Het onthaal door onze Roemeense vrienden was wederom hartver-

warmend. Doordat Pasen in Roemenië een week later gevierd werd dan bij 

ons vielen we opnieuw met onze neus in de paaseieren en deden we het 

paasfeest nog eens dunnetjes over, nou ja “dunnetjes”. 

De grote hoeveelheid kerkdiensten en dito maaltijden hebben ons meer 

dan verzadigd maar de grootste bijzonderheid was wel de hartelijkheid 

waarmee we in de intieme familiesfeer werden opgenomen. We waren 

onvoorwaardelijk deelgenoot van het Roemeense paasfeest, dat echt als 

het grootste en belangrijkste Christelijke feest geldt. 

De goederen zijn weer op de gebruikelijke en efficiënte manier gelost en in 

dankbaarheid ontvangen. 

Ook de terugreis is probleemloos verlopen zodat we weer veilig voet op 

Nederlandse bodem konden zetten.  

Laatste transport? Integendeel. 

Anton Langerak 

 

Van onze website: Donateurs 
Wij zijn vrienden van Roemenië. Door onze activiteiten in Nederland en 

Noordoost Roemenië proberen wij het lot van zwakkeren, vooral sociaal ge-

isoleerde ouderen, te verlichten. Wij participeren in een lokaal project, ge-

naamd Meals on Wheels. Daarvoor hebben wij geld nodig. Aan onze activi-

teiten geven wij ongeveer 15.000 euro per jaar uit. Het grootste deel van 

dat geld komt van onze donateurs. 

Als u nog geen donateur bent, kunt u dat natuurlijk ook worden. Dan weet 

u, dat u geld geeft voor een goed doel. En u weet ook zeker, dat er niets aan 

“de strijkstok” blijft hangen. Al sinds 2001 lopen onze projecten, en we heb-

ben de ambitie om nog jarenlang door te gaan. Continuïteit is dus verze-

kerd. En onze stichting heeft sinds 2008 een zogenaamde ANBI-status. Dat 

betekent dat wij een Algemeen Nut Beogende Instelling zijn. En dat bete-

kent ook, dat giften aan onze stichting van de inkomstenbelastingen kunnen 
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worden afgetrokken. De Belastingdienst heeft onze stichting die status ge-

geven, omdat wij aan alle vereisten voldoen. Dat maakt giften extra aan-

trekkelijk voor u. 

 

Bezoek onze nieuwe website: 

https://vriendenvanroemenie.nl/ 

 

 
 

Van onze website: Beleidsplan 2019-2020 
We merken dat de behoefte aan grote meubelen in Roemenië afneemt. De 

verkoop verloopt moeizamer dan voorheen. Terwijl de transportkosten 

voor grote meubelen stijgen, dalen de opbrengsten. Zoals in het Jaarverslag 

2018 al is genoemd, zullen we daarom in 2019 de koers wat betreft de 

transporten verleggen. We gaan niet langer meer grote meubelen naar Roe-

menië versturen. Maar we zullen ons, via onze zusterstichting Obed Edom 

meer gaan toeleggen op de verkoop van andere artikelen, zoals kleinmeu-

belen, keukenspullen, serviesgoed etc. We voorzien voor 2019 drie volle-

dige transporten, misschien verdeeld over meerdere deeltransporten. 

Daarnaast zien we kansen om op jaarbasis 12.000 kg kleding te verzenden, 

waarvan 50% gratis wordt gekregen en het restant aangekocht. 

https://vriendenvanroemenie.nl/
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Dit heeft gevolgen voor onze winkels in Roemenië. Onze hal in Dorohoi mag 

in 2019 om niet gebruikt worden van de familie Baars. De winkel in Ibanesti 

wordt gesloten en de winkel in Hudesti blijft parttime open, waardoor de 

Roemeense huisvestingskosten en de personeelskosten in 2019 lager wor-

den. Er wordt gestreefd naar een hogere kwaliteit van de aan te leveren 

goederen waardoor de prijzen ook verhoogd kunnen worden. Hierdoor is 

een goede verwachting dat de goederenstroom rendabel kan zijn en dat er 

wellicht nog geld overblijft om ons project Meals on Wheels uit te breiden. 

Het is de voorzitter van onze zusterstichting Obed Edom gelukt om van de 

Baptistengemeente in Engeland, waar zij de laatste jaren woont, financiële 

toezeggingen te krijgen voor het project Meals on Wheels. Voor 2019 is die 

bijdrage 220 Pond (ongeveer 250 euro) per maand. 

De stichting blijft ook zichtbaar aanwezig in Lexmond en Hei- en Boeicop. 

Zo zullen we aanwezig zijn op de Coopmarkt in mei in Hei- en Boeicop, en 

de Jaarmarkt in augustus en de Wintersfeermarkt in november in Lexmond. 

In december zullen we onze traditionele oliebollenverkoop in Lexmond or-

ganiseren. 

Vanzelfsprekend zullen we ook de contacten met de lokale kerken aanhou-

den. Een belangrijk deel van onze donateurs behoort immers tot één van 

de kerken. 

Naast al deze activiteiten zal het bestuur ook nadenken over mogelijke 

nieuwe acties. Ten eerste om direct opbrengsten te krijgen en ten tweede 

om het aantal donateurs omhoog te krijgen. Door overlijden, opzeggingen 

en verhuizingen is dat aantal de laatste jaren gezakt tot iets boven de 200. 

We denken dat een groei tot 250 mogelijk is. 

Aan de Nederlandse donateurs is voor 2019 gevraagd om een extra gift. 

Daarmee krijgt het nieuwe bestuur extra armslag voor de omslag in activi-

teiten. We verwachten dat we in 2019 het aantal ouderen dat we kunnen 

helpen via Meals on Wheels minstens op het niveau van 2018 kan blijven 

(toen waren het er 30). Wellicht kan dit aantal, mede door de bijdrage van-

uit Engeland, nog stijgen naar 35-40. 
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Stichting "Vrienden van Roemenië" 

 

Voorzitter: Peter Kleppe 

Penningmeester: Heidi Huiting 

 penningmeester@vriendenvanroemenië.nl 

Bankrekening: NL80RABO0336041632 

Secretariaat: Netty de Groot 

 Achthoven 40; 4128 LW Lexmond 

Telefoon: 06 – 2328 4335 

E-mail: info@vriendenvanroemenie.nl 

Website: https://vriendenvanroemenie.nl/ 

 

mailto:penningmeester@vriendenvanroemenië.nl
mailto:info@vriendenvanroemenie.nl
https://vriendenvanroemenie.nl/
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Anton en Jan met de truck voor “ons” depot 

 

 
Jan en Anton; midden in de sneeuw 
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Het nieuwe bestuur; vlnr Peter, Jan, Johan, Anton, Netty en Heidi 

 

 
Bondskanselier Angela Merkel wordt enthousiast ontvangen in Sibiu 
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De aftredende bestuursleden worden toegesproken door Anne 

Voor deze mensen doen we het allemaal … 
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Simona en Abel verrasten ons op de Open Avond met een paar liederen 


