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Van de redactie 
Niemand had kunnen voorspellen, dat we een maand na het uitkomen van 

de Nieuwsbrief in februari 2020, in deze roller coaster terecht zouden ko-

men. Wat mij betreft begon dat op vrijdag 13 maart (vrijdag de 13e, natuur-

lijk!). Die week was het collecteweek voor Amnesty International; zolang als 

ik in Lexmond woon, loop ik met die collectebus. En op woensdagavond 

kreeg ik te horen, dat verder collecteren niet was toegestaan. Alles moest 

stoppen, van het ene moment op het andere. De dag erop, donderdag dus, 

werd op het eind van de dag mijn kantoor in Amsterdam gesloten. De rest 

weet u. Eerste golf, tweede golf, derde golf. Chinese variant, Britse variant, 

Zuid-Afrikaanse variant, Braziliaanse variant. En ook in Lexmond en Hei- en 

Boeicop zijn we niet gespaard gebleven. Veel mensen hebben corona opge-

lopen, en voor ettelijke mensen was dat dodelijk. Dramatisch, in onze dor-

pen, in ons land, in de hele wereld, en dus ook in Roemenië. 

U weet ook wel, dat de gezondheidsvoorzieningen daar veel minder goed 

zijn georganiseerd dan in Nederland. De faciliteiten zijn veel slechter, en het 

bestuur is ook veel minder degelijk en betrouwbaar. En hoewel het bestuur 

in Nederland op sommige punten voor verbetering vatbaar is, mogen we 

ons gezegend weten dat we in een land als Nederland wonen. Want in bijna 

alle andere landen is de situatie beroerder. Ook in Roemenië. De eerste golf 

sloeg daar vorig jaar onbarmhartig toe, vooral in de regio waar wij actief 

zijn. Maandenlang heeft de bevolking daar geleden onder een totale lock 

down. En zulke maatregelen komen extra hard aan bij die mensen, waar wij 

ons voor inzetten. De ouderen, de behoeftigen, de sociaal geïsoleerden. 

Ook ons project Meals on Wheels heeft hieronder geleden, onvermijdelijk. 

Onze vrienden in Roemenië, Simona, Ligia, Abel, Joseph, en al die anderen: 

ze hebben in deze moeilijke omstandigheden gedaan wat ze konden. Maar 

de kringloopwinkel moest een paar maanden dicht, dus die bron van inkom-

sten droogde op. De keuken van Patty Chips kon gelukkig, met een aantal 

beperkingen, open blijven. Dus, met veel improvisatiewerk, konden de 

maaltijden nog steeds worden rondgebracht bij de ouderen. Maar er was 

geen mogelijkheid meer om een praatje te maken met die behoeftigen. De 

maaltijden werden alleen bij de voordeur neergezet. Daarna aanbellen, en 

wegwezen. Desondanks alle lof en respect voor diegenen, die trouw door 
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bleven gaan met de maaltijdvoorzieningen, die ook voor hun eigen gezond-

heid niet helemaal zonder risico’s was. 

In deze Nieuwsbrief kunt u lezen wat er het afgelopen jaar gebeurd is. Want 

ondanks alle tegenspoed is er toch weer genoeg te melden. De meeste be-

stuursleden hebben een stukje geschreven, met zowel zakelijke informatie 

als hun persoonlijke gevoelens. Na het lezen van de Nieuwsbrief bent u 

weer helemaal “bij”. 

Peter Kleppe 

 

Van de bestuurstafel: voorzitter 

U zult het in alle bijdragen lezen van de bestuursleden in deze Nieuwsbrief: 

2020 was een bizar jaar, en ook 2021 begint al even bizar. Terwijl ik dit 

schrijf, is heel Nederland, binnen 48 uur, helemaal in de ban van een moge-

lijke Elfstedentocht. Als veteraan met twee kruisjes zou ik dat natuurlijk erg 

leuk vinden, maar tegelijkertijd zijn er wel belangrijkere zaken op de wereld. 

Ons werk voor Meals on Wheels bijvoorbeeld: de hulp aan behoeftigen in 

“ons” deel van Roemenië. Dáár heeft de corona nog veel harder toegesla-

gen dan hier, daar is de ontreddering nog veel groter. En ook de winter is 

dar strenger, maar niemand heeft het daar over ijspret. 

Als bestuur hadden we het vaste voornemen om in oktober 2020 naar Roe-

menië te gaan, om de persoonlijke banden weer eens aan te halen, om de 

bestaande afspraken te actualiseren, en om de voortgang van ons project 

Meals on Wheels met eigen ogen te bekijken. U begrijpt het: daar is niets 

van terecht gekomen, we zullen dat minstens een jaar uit moeten stellen, 

tot, hopelijk oktober/november dit jaar. Maar als we iets geleerd hebben 

het afgelopen jaar, dan is het wel dat we geen lange termijnplan kunnen 

maken. Er is nog té veel onzeker. 

Wat we gelukkig wel steeds hebben kunnen doen, is digitaal contact heb-

ben met onze vrienden. Via mail en WhatsApp konden we toch nog, op 

grote afstand weliswaar, contact met elkaar houden. En daardoor weten we 

ook, dat ons project wel degelijk doorgang kon vinden. Met veel creativiteit 
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en doorzettingsvermogen hebben onze Roemeense vrienden de maaltijd-

voorziening, ook in de zwartste tijden, doorgang kunnen laten vinden. Al-

leen de kringloopwinkel is twee maanden dicht geweest. Maar we zijn trots 

op onze vrienden aldaar. Net zoals we ook trots en dankbaar zijn voor alle 

vrijwilligers hier in Nederland. Soms wordt er wel een zware wissel getrok-

ken op onze eigen motivatie, maar we slepen elkaar wel door deze gekke 

tijden heen. In het volste vertrouwen, dat betere tijden voor de deur staan. 

U begrijpt: de jaarlijkse Open Avond kan geen doorgang vinden. Vooralsnog 

zult u het met deze Nieuwsbrief moeten doen. Maar we hopen en vertrou-

wen dat u ons, als donateur, ook dit jaar zal blijven steunen. Met donaties, 

met handen of met gebed. 

Mocht u contact willen zoeken met één van onze bestuursleden: aarzel niet, 

daar zijn wij voor. Onze contactgegevens staan op de achterzijde van de 

Nieuwsbrief, en op onze website (waar we best trots op zijn). 

Peter Kleppe, voorzitter 

 

Van de bestuurstafel: secretaris 

Aan het begin van het jaar2020 blikten we terug op het afgelopen jaar en 

maakten we plannen voor het jaar wat voor ons lag, zoals de voorbereidin-

gen van het maken van een Nieuwsbrief, de open avond voor alle dona-

teurs, het eerste transport van 2020, welke activiteiten we zouden willen 

doen, en een bezoek aan Roemenië in 2020. 

De eerste vracht ging in februari naar Roemenië. We hebben goed contact 

met een Roemeens transportbedrijf die het transport verzorgde, en de spul-

len werden dankbaar ontvangen. 

De Nieuwsbrief werd gemaakt en verzonden naar alle donateurs, samen 

met een uitnodiging voor de open avond. Op 2 maart werd de open avond 

gehouden. De avond werd bezocht door ongeveer 60-65 personen. Het 

jaarverslag van 2019 werd gelezen en de begroting van 2020 werd gedeeld. 

Deze avond namen we afscheid van Anne van Soest als bestuurslid. Anne 

heeft veel werk gedaan voor de stichting en heeft ons, het nieuwe bestuur, 
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nog een jaar bij gestaan en ons op weg geholpen. Nu is het ook voor hem 

tijd om afstand te nemen van het bestuur. Anne werd toegesproken door 

Peter. Heidi overhandigde hem een pen met inscriptie en Tiny kreeg een 

mooie bos bloemen. 

 

 
Afscheid van Anne en Tiny 
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Na de pauze vertelde Bas Bassa ons over het wel en wee in Roemenië. We 

kijken terug op een mooie avond. 

 

Bas Bassa vertelt over zijn eigen ervaringen in Roemenië 

 

Toen kwam alles stil te staan door alle maatregelen voor COVID-19.  

We hadden een loods vol met spullen en mensen in Roemenië die het heel 

goed konden gebruiken, maar een transport was onmogelijk. Noodgedwon-

gen konden we geen inzamelingen meer houden. 
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Ook kregen we berichten uit Roemenië via de mail dat er bij voedselberei-

ding en het verspreiden van de maaltijden grote problemen waren. Er was 

een complete lockdown, en met name in het noordoosten van Roemenië 

waren de coronaproblemen groot. Begin mei konden er weer maaltijden 

klaar worden gemaakt en bracht Joseph ze tot de deur of via het raam. In 

die periode waren Abel en Simona ook in Roemenië om te helpen en de 

contacten te onderhouden. Helaas werd gemeld dat er een paar mensen 

die een maaltijd kregen van Meals on Wheels waren overleden aan corona.  

 

 
Enkele mensen, die via Meals on Wheels regelmatig een warme maaltijd 

kregen. Tijdens de coronatijd werden die volledig ingepakt. 

 

In juni konden we als bestuur weer een keer samenkomen, uiteraard wel 

op 1,5 meter afstand. Het was goed om elkaar weer fysiek te ontmoeten. 

Veel activiteiten konden niet doorgaan, zoals de COOP markt in Hei en Boei-

cop. Ook de Jaarmarkt en wintermarkt in Lexmond zou een te groot evene-

ment worden en kwamen te vervallen. Wel konden we weer twee transpor-

ten organiseren in juni én juli. Ook konden we de inzamelochtenden op de 
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laatste zaterdag van de maand weer voortzetten. We maakten voorzichtig 

afspraken om in oktober naar Roemenië te gaan. 

In september is het wel duidelijk dat we, als bestuur, niet naar Roemenië 

konden gaan in het najaar. Een negatief reisadvies zorgde ervoor dat we 

onze plannen moesten uitstellen. 

In november maakten we plannen over de verkoop van oliebollen en appel-

beignets, maar was het wel verstandig om deze verkoop door te laten gaan? 

We besloten om de verkoop door te laten gaan in aangepaste vorm. We 

verkochten niet huis-aan-huis zoals we al jaren deden, maar werkten op be-

stelling en afhalen. Flyers werden in Lexmond verspreid. Zaterdag 19 de-

cember was de grote verkoop. Materialen en ingrediënten werden geleverd 

door Cees Heikoop. De bakkers Anton en Johan worden bijgestaan door Wil-

jan Lever. De verkoop verliep heel goed. Niet alleen oliebollen en appelbeig-

nets werden verkocht maar ook onze bekende Roemeense wijnen en ho-

ning. Dankbaar kijken we terug op een geslaagde verkoop. 

Zo kijken we terug op een bijzonder jaar. Niet alleen voor ons als stichting, 

maar ook voor ieder op zich. Iedereen heeft met deze pandemie te maken, 

de één wat meer dan de ander.  

Dankbaar zijn wij dat, ondanks corona en een korte lockdown, in Roemenië 

de maaltijdvoorziening door kon gaan en de medewerkers daar de gezond-

heid hadden gekregen om hier in te voorzien.  

Dankbaar zijn wij dat er in totaal vijf transporten plaats hebben gevonden 

in 2020, waarvan twee gesponsord.  

Dankbaar zijn wij dat er steeds weer vrijwilligers klaar stonden om ons te 

helpen, om kleding en spullen te halen, en om de vrachtauto te laden voor 

een transport.  

Dankbaar zijn wij dat er velen zijn die spullen en kleding schenken aan onze 

stichting. Ook via de kledingbeurs die niet kon gaan. 

Dankbaar zijn wij dat veel donateurs ons ondersteunden en aan ons den-

ken.  

Dankbaar. Daarmee sluiten wij dit jaar af en kijken met onze ogen gericht 

naar boven naar de toekomst. 

Een hartelijke groet, Netty de Groot 
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Oude vrouw op haar bed met de nog ingepakte maaltijd 

 

 
Elke maand krijgen we een karretje vol met ingeleverde kleding 
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Kerstfeest op z’n Roemeens 
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Anton en Jan bij het laden 

 

 
Jan op de heftruck en Wiljan geeft aanwijzingen 
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Jan met muts en Aad op de heftruck  Met transportbedrijf Beniberti heb-

ben wij goede ervaringen 

 

 
Het oliebollenteam: Peter, Johan, Bert, Anton en Wiljan 
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Van de bestuurstafel: penningmeester 
Wat een roerig jaar hebben we achter de rug , u zult het vast wel meer le-

zen. Dit hadden we niet verwacht, we willen het ook niet maar als we er-

van af willen komen moeten we het met elkaar doen. COVID-19 beheerste 

ons leven vorig jaar en waarschijnlijk ook een (groot) gedeelte van dit jaar. 

Maar we houden moed, achter de wolken schijnt de zon. 

Vorig jaar hebben we niet stil gezeten, we hebben vergaderd en overlegd, 

maar ook onze vergaderingen zijn na maart niet meer doorgegaan. Voor 

de oliebollenactie zijn we 1x bij elkaar gekomen op veilige afstand om te 

beslissen hoe we het zouden gaan doen. 

Hoe is het op financieel gebied gegaan?  

De collectes die zijn gehouden in de kerken hebben het mooie bedrag op-

gebracht van € 1524,00 hiervoor dank. Ook verkochten we wijn en honing, 

doordat er verschillende activiteiten niet door zijn gegaan is de winst op 

de wijn en honing aanzienlijk minder. 

De Open Avond van onze stichting kon nog net doorgaan, we kijken terug 

op een fijne avond en het afscheid van Anne van Soest. Op deze avond 

wisselden we informatie uit en luisterden we naar onze donateurs, we ver-

kochten wijn en honing en soms ontvingen wij een gift. 

Er zijn in 2020 vijf transporten gegaan naar Dorohoi, vol met meubels, 

banken, stoelen en kleding helaas niet door transportbedrijven vanuit Ne-

derland maar vanuit Roemenië. 2 transporten zijn gesponsord en 3 

transporten zijn betaald vanuit Obed-Edom. Hier in Lexmond wordt veel 

aangevoerd en er wordt veel opgehaald door ons transportteam. Er zijn al 

plannen gemaakt voor een volgend transport. 

Op 19 december hebben we onze traditionele oliebollenactie gehouden, 

dit jaar anders dan de jaren ervoor. We hebben de oliebollen gebakken op 

het kerkplein bij de Hervormde kerk in samenwerking met Bakkerij Hij-

koop uit Meerkerk. Ondanks de maatregelen de afstand enz. was het een 

mooie ochtend, met ons eigen team en een aantal vrijwilligers. Een op-

brengst van € 1300,00, daar zijn we dik tevreden mee. Het was een hele 

organisatie voornamelijk voor de mannen onder ons maar we hebben een 
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fijne dag gehad en heel veel mensen waaronder u als donateur weer ge-

zien en gesproken. 

We kijken terug op een jaar wat anders is verlopen dan we hadden ge-

hoopt. We mogen vooruitkijken en vertrouwen hebben dat het beter 

wordt. Samen gaat het lukken. 

Heidi Huiting, penningmeester 

 

Alle cijfertjes 
Normaal presenteren we de financiële kant van onze Stichting op de Open 

Avond. Dat doen we eigenlijk al 20 jaar zo. Maar omdat we geen Open 

Avond kunnen houden in maart, nemen we alle financiële gegevens op in 

deze Nieuwsbrief. Dezelfde balansgegevens, en dezelfde gegevens over in-

komsten en uitgaven en de begroting kunt u ook op onze website vinden. 

Als ANBI-instelling zijn we ook verplicht om die gegevens volledig transpa-

rant te publiceren. 

 

  Begroting 
2020 

Realisatie 
2020 

Begroting 
2021 

Inkomsten: 
   

Donateursbijdragen  €       6.500   €       9.000   €       7.000  

Collecten  €       1.700   €       1.524   €       1.500  

Diaconieën  €       1.000   €       3.500   €       2.000  

Winst op verkopen  €       1.500   €          894   €          900  

Oliebollenaktie  €       1.700   €       1.369   €       1.300  

Overige inkomsten -  €          989   

Totale baten  €    12.400   €    17.276   €    12.700  
    

Uitgaven: 
   

Projectkosten Meals on Wheels  €    12.000   €    13.095   €    12.000  

Kosten Roemenië  €          700   €          900   €          700  

Kosten Nederland  €          600   €          640   €          600  

Totale kosten  €    13.300   €    14.635   €    13.300  
    

Baten minus kosten  €         -900   €       2.641   €         -600  
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BALANS PER 31 DECEMBER 2020 MET TOELICHTING 

  Activa Passiva 

Rabobank betaalrekening      6.922,00    

Rabobank spaarrekening      2.500,00    

Voorraden wijn en honing         245,00    

Vooruitonvangen donaties 2021           750,00  

      

Nog te betalen kosten                      -    

      

Reserve        8.917,00  

      

       9.667,00       9.667,00  

  
 

  

Toelichting     

- De liquide middelen staan ter vrije bestemming aan de stichting 

- De voorraden zijn gewaardeerd tegen kostprijs 

- De vooruitontvangen bedragen en de te betalen kosten zijn gewaardeerd 
tegen nominale waarde 

 

Van de bestuurstafel: vicevoorzitter 

Als bestuurslid van “Stichting Vrienden van Roemenië” hebben we een be-

wogen jaar achter ons i.v.m. Corona epidemie. Maar toch hebben we afge-

lopen jaar veel spullen in mogen zamelen ondanks de soms moeilijke om-

standigheden. 

En hebben we onze locatie waar we de spullen opslaan ook mogen behou-

den; dat spande er ook nog om. We hebben de gemeente Vijfheerenlanden 

toch kunnen overtuigen dat we deze locatie, de opslagloods aan het Laker-

veld, niet konden missen. Om onze werkzaamheden goed te kunnen uitvoe-

ren. En daar mogen we ook zeer dankbaar voor zijn, anders zouden onze 

activiteiten er niet makkelijker op geworden zijn. 

Als we terug kijken op het jaar 2020 hebben we toch 5 transporten kunnen 

organiseren voor onze vrienden in Roemenië die daar zeer dankbaar voor 

zijn. En we hebben dit met veel plezier gedaan. Soms was het wel eens even 
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moeilijk om de papieren in orde de krijgen maar toch is het elke keer weer 

gelukt. 

Op het moment dat we de opleggers moesten laden hadden we veel vrij-

willigers om te helpen en was het laden in een geringe tijd gebeurd. 

We hebben ook altijd veel plezier met elkaar en dat is zeker fijn om zo met 

elkaar bezig te zijn voor onze vrienden. 

Ik zie dit werk als een verrijking in mijn leven om andere mensen te helpen 

die het nodig hebben en soms in bizarre omstandigheden moeten leven. 

Al vind ik het erg jammer dat we zelf op dit moment geen transporten kun-

nen uitvoeren want dat is bij mij wel een verlangen omdat weer te kunnen 

doen. En onze vrienden daar ook te kunnen ontmoeten dat mis ik wel heel 

erg. 

Ter afsluiting hoop ik dat we allen gezond mogen blijven in deze moeilijke 

tijd en dat ook dit jaar weer vele transporten kunnen organiseren. 

Met vriendelijke groet, 

Johan Bikker 

 

Van de bestuurstafel: algemeen adjunct 

Het is heel vervelend dat de jaarlijkse open avond komt te vervallen omdat 

juist op deze bijeenkomst onze donateurs en vrijwilligers op de hoogte ge-

bracht worden van recente ontwikkelingen binnen onze stichting. 

Om iedereen er toch bij te houden hebben we als bestuursleden afgespro-

ken om allemaal een verslag te maken van onze afzonderlijke rollen. 

Mogelijk worden er activiteiten meermalen benoemd, wat helemaal niet 

erg is omdat iedereen toch weer op een andere manier zijn inbreng be-

schrijft en ervaart.  

Over mijn functie binnen het bestuur kan ik dit zeggen : ik ben algemeen 

adjunct en dan in de meest algemene zin van het woord. 

In de praktijk zou ik de voorzitter, secretaris en penningmeester moeten 

kunnen vervangen maar in theorie zou daar niet veel van terechtkomen. 



17 

Men zou mij zeker niet voor een tweede keer vragen, nee, ik val meer in de 

categorie “dat moet toch ook gebeuren” en zo is het ook. 

Zo nu en dan wordt gevraagd wat de werkmethode is van onze stichting. 

Hierbij komen dan vragen naar voren als: 

 Hoe komen jullie aan al die spullen, 

 Hoe sorteren jullie dat, 

 Waar slaan jullie alles op, 

 Met z’n hoevelen zijn jullie, 

 Wie brengt alles in Roemenië, 

 Wie betaalt dat? 

en nog veel meer vragen komen op je af. 

Het mooie wat ik daarin zie is de veelal groeiende bewondering als je erover 

gaat vertellen en ik kan u zeggen dat dit op zijn beurt weer goed is voor mijn 

motivatie. 

Wij zien er als bestuur naar uit om snel weer een keer op werkbezoek te 

gaan want hoewel wij erop vertrouwen dat onze belangen in Roemenië 

goed behartigd worden blijven persoonlijke ontmoetingen noodzakelijk. De 

afstand is groot en de taal blijft een obstakel. Daarom hopen wij zodra de 

mogelijkheid er is als bestuur, al dan niet vergezeld van een lading hulpgoe-

deren, richting Roemenië te reizen. Uiteraard doen wij dan weer uitgebreid 

verslag want het is ons alles waard om u als donateur, vrijwilliger of als be-

langstellende erbij te blijven betrekken. 

Mijn persoonlijke wens is dat , mede door onze zeer bescheiden bijdrage, 

de welvaart ook in Roemenië vaste voet aan de grond zal krijgen. 

Anton Langerak 

 

Tot slot: 

Roemenië is niet zo vaak in het nieuws. En als het een keer in het nieuws 

komt, is dat vaak negatief. Maar er zijn ook genoeg positieve verhalen te 

vertellen. Over de groei van de welvaart, over de verbetering van het we-

gennet (velen van ons kunnen daarover meepraten). Maar niet iedereen 
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profiteert van deze verbeteringen. Zoals zo vaak: the winner takes it all. 

Wanneer je geen goed netwerk hebt, niet goed bent opgeleid, niet zo goed 

“gebekt” ben, wanneer je een geïsoleerd bestaan leidt. Dan ben je een loo-

ser, dan raak je aan de zelfkant van de maatschappij. 

In de meer dan 20 jaar dat wij actief zijn in het Noordoosten, bij Dorohoi, 

zien we dat allemaal met eigen ogen. Een groep winners in dikke auto’s en 

veel loosers, in oude kleding en slechte huizen. En die loosers, dát is onze 

doelgroep, dáárvoor zijn wij al ruim 20 jaar bezig. Een bodemloze put? Mis-

schien, maar wij hebben de opdracht gekregen om om te zien naar onze 

medemens. Dat is één van de zeven werken van barmhartigheid.  

Peter Kleppe 

 

Ten slotte: Corona en Bevolkingskrimp in Oost-Europa 

Onderstaand artikel verscheen op 12 december in het Financieele Dagblad 

 

Delen van de EU kampen al jaren met een 'levensbedreigende' bevolkings-

krimp en leegloop van het platteland. Gaat corona die trend keren? 

De krimp is deels een kwestie van demografie. De bevolking van de EU 

krimpt tussen 2020 en 2050 met 1,4%. Zeker in Oost-Europa slaat het pro-

ces hard toe. In 2050 is het aantal inwoners van Bulgarije en Roemenië met 

18,6% respectievelijk 19,6% gedaald ten opzichte van nu.  

De EU-toetreding van landen in Midden- en Oost-Europa, en de daarbij be-

horende vrijheid van werknemersverkeer, versterkte de leegloop. Zonder 

rem op die arbeidsmobiliteit krimpt bijvoorbeeld de Roemeense bevolking 

tussen 2019 en 2060 met 30%. Met restricties op vrij werknemersverkeer is 

de bevolkingsafname even goed nog 14%. 

En Roemenië verloor tussen 1990 en 2018 al miljoenen mensen. De bevol-

king nam af van 22,4 mln tot 19,5 mln. Driekwart van die reductie komt op 

het conto van arbeidsmigratie. Zeventig procent van de vertrokken Roeme-

nen wil niet meer terug, zo blijkt uit peilingen. 
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De uittocht gaat gepaard met depressies. Roemenië kent het 'Italië-syn-

droom'. Dat staat voor Roemeense ouders die geestelijke problemen heb-

ben gekregen omdat ze in Italië werkten terwijl hun kinderen in Roemenië 

opgroeiden, vaak bij hun grootouders. 

Roemenië kent geen echt actief beleid om mensen terug te halen.  

 

Gek genoeg lijkt de coronacrisis, die de EU zwaar trof, een beetje te helpen. 

De EU heeft immers een herstelpakket van €750 mrd opgetuigd, deels be-

doeld voor investeringen in digitalisering. De besluitvorming over projecten 

hiervoor komt volgend jaar op gang, terwijl Brussel dan ook met nieuwe 

plannen voor antikrimpbeleid komt. 

Of dat genoeg zal zijn, is twijfelachtig. De trend van isolement en krimp van 

de bevolking ombuigen is een titanenstrijd. 

 

 
 

En: we zoeken nieuwe donateurs. 

Dus geef deze Nieuwsbrief ook eens door aan de buren! 
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Bezoek onze website: 

https://vriendenvanroemenie.nl/ 
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