Nieuwsbrief

Juli 2018
Het is wennen... een laatste
Nieuwsbrief.
Samen met de vrijwilligers hadden we op
24 juni een afscheidsbijeenkomst. Deze
middag was er nog even dat fijne
„familiegevoel‟. Na 27 jaar een laatste
keer samen herinneringen ophalen met
verhalen en foto‟s, want wat hebben we
samen hard en ook gezellig gewerkt.

Op de afscheidsbijeenkomst.

De inzet van de verschillende
werkgroepen was geweldig: het
familieproject, de technische groep,
werkzaam in de opslag, de sorteergroep
voor het sorteren en inpakken van
kleding, speelgoed en huishoudelijke
goederen. De vele activiteiten, gericht
op het inzamelen van geldelijke
middelen, zoals de fondsenwerving,
bingoavonden, de jaren dat we met
collectebussen door de straten liepen,
Driekoningen zingen, de gezellige
2ehandsmarkten.
Er is veel werk verzet, nooit werd
tevergeefs een beroep gedaan om er
samen de schouders onder te zetten.

Bijzondere momenten hebben we
gevierd. Bij het 12 ½ jaar bestaan, in
2003, is er met vrijwilligers uit
Nederland een prachtige speeltuin
gebouwd voor de jeugd in Saliste. In
2016, bij de viering van ons 25-jarig
bestaan, is er onder leiding van de
directeur van de school een
professionele speelplek met kunstgras
gerealiseerd door Roemeense bedrijven.
Deze sportfaciliteit, Camp de Joc, is niet
meer weg te denken. De school
motiveert kinderen om te sporten.
Bijzonder dank aan alle verenigingen en
mensen die met shirts, schoenen en
ballen, met financiële steun, een grote
stimulans zijn geweest. Inmiddels is er
ook voor de peuters en kleuters een
veldje met speeltoestellen gerealiseerd.
Door de jaren heen is er ontzettend veel
gebeurd. Met de transporten brachten
we pakketten voor gezinnen van het
Family tot Family project en materialen
voor o.a. school en huisartsen. Er zijn
projecten opgezet, zoals het project voor
kinderen met een verstandelijke en/of
fysieke beperking. Op medisch terrein
zijn vooral de ouderen en gezinnen met
minimale inkomens geholpen door grote
hoeveelheden medische en verzorgende
middelen, die hier teveel waren, maar
nog 100% in orde. Bijzonder is ook het
gestarte uitleencentrum voor rolstoelen,
rollators en loopkrukken.
Het bestuur is dankbaar voor alle hulp en
steun die we 27 jaar lang hebben
gekregen van mensen uit Goirle en Riel.
Dank aan de organisaties die materiële
en financiële hulp boden, de dames die
jarenlang breiden voor de kinderen van
Saliste , dassen, mutsen en truien, allen
die ons hielpen en steunden bij ons werk
voor de stichting. Samen hebben we een
bijdrage mogen leveren aan een
menswaardiger bestaan in de gemeente
Saliste, Roemenië.
Het bestuur wenst u een goede toekomst
met geluk en gezondheid voor u en uw
naasten.
Samen aan een menswaardig bestaan
gewerkt voor kinderen, gezinnen,
ouderen en alleenstaanden van Saliste
en de omliggende kerkdorpen
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Het laatste transport
In mei pakken we in voor het laatste
transport. Op 1 juli moet de
opslagruimte leeg zijn, dus er moet hard
gewerkt worden. Alle spullen in de
opslagruimte werden bekeken op
bruikbaarheid in Roemenië. De
materialen van Hobbysoos gaan mee
met het transport, net als de rollators en
rolstoelen die een onderhoudsbeurt
gekregen hadden en ook tafels, kasten,
speelgoed worden ingepakt en op pallets
gezet.
Dan komt de vrachtwagen, die 27 pallets
laadt, tweemaal de gebruikelijke
hoeveelheid. De opslagruimte oogt
vreemd en kaal.

De vrijwilligers van Avus zorgen dat het
daar wordt gebracht, waar het nodig is.

Leerlingen van de Lupasschool helpen

Alle gezinnen van het F2Fproject Avus
hebben een kleine attentie gekregen een
hartelijke wens voor hun toekomst.
Het was een goed transport en heeft de
vrijwilligers en het bestuur van Shar
grote voldoening gegeven.

Buds of Hope.

Vrijwilligers van de transportgroep

In de Nieuwsbrief van mei schreven wij
over een gezin met drie kinderen
waarvan er twee ernstig handicapt zijn.
De ouders en hun oudere zoon bouwen
samen een woonruimte voor hun
kinderen, voor zijn zus en broer.
De bouw vordert gestaag. Vader en zijn
zoon zijn aan de afwerking begonnen. De
wanden en plafonds zijn gestukadoord,

Gezamenlijk drinken we onze laatste
koffie met zelfgemaakte taart van May.
Dan gaat de deur op slot. Na vele jaren
is er een einde gekomen aan het
verzamelen, inpakken en vervoer naar
Roemenië. Hartelijk dank aan de familie
de Brouwer voor de ruimtes die we
mochten gebruiken.
Bij het uitladen in Saliste worden we
geholpen door leerlingen van de
Lupasschool
Op uitdrukkelijk verzoek van de heer
Florin Radu, pastoor van Aciliu hebben
we voor de ouderen van “zijn” dorp 50
dozen met kleding. Ook hebben we weer
veel incontinentie- materialen en een
grote hoeveelheid verzorgingsmaterialen
voor de huisartsen en de wijkverpleegkundigen.

d
Dit wordt de slaapkamer van de kinderen

binnendeuren zijn geplaatst. Het ziet er
al geweldig uit.
Shar heeft met een laatste donatie dit
project nog kunnen steunen. Eind van dit
jaar hoopt de familie Parau de aanbouw
gereed te hebben en kunnen Maria en
Claudio eindelijk naar beneden
verhuizen.
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Hartelijk dank aan allen die dit project
gesteund hebben.

Loc de joaca Jungle Gym CottageBridge-Swing.
Eerder heeft de stichting de realisatie
van een speelplaats voor de kleintjes
mede mogelijk gemaakt.

Frans Pasmans (70, Goirle). Lid in de
Orde van Oranje-Nassau

Naar de loc de joaca

In mei hebben we weer kunnen zien hoe
vrolijk de kinderen worden van het
schommelen, glijden, duikelen aan
rekstokken en in de zandbak spelen.

….schommelen

Onder de schommels liggen extra
kunststoftegels. Zo kan hier veilig
geschommeld worden.
Een prima project met een erg goed
resultaat!

Frans Pasmans heeft als voorzitter van
de Stichting Hulp Aan Roemenië (SHAR)
zich ruim 25 jaar geheel onbaatzuchtig
en met veel enthousiasme ingezet om
het levenspeil in het dorp Saliste (nabij
Sibiu, Roemenië) te verbeteren. SHAR
vierde in 2016 het 25-jarig bestaan. Als
voorzitter was Pasmans bestuurlijk
actief. Maar hij was ook betrokken bij
transporten met hulpgoederen voor
families (levensmiddelen, kleren,
meubels, apparatuur), die twee maal per
jaar georganiseerd worden, bij
transporten met inrichtingen voor
verzorgingshuizen, scholen,
kleuterscholen en ziekenhuizen, of bij
transporten van medisch materiaal om
artsen te ondersteunen, zodat zij ook
arme families kunnen helpen. Daarnaast
was decorandus betrokken bij diverse
projecten als Family to Family
(Nederlandse families ondersteunen
families in Roemenië), Buds of Hope
(project voor kinderen met een
beperking in Saliste en omliggende
dorpen), een naaiatelier en een tandartsproject. De laatste jaren is de aandacht
vooral uitgegaan naar onderwijs en
sport. De stichting heeft veel
geïnvesteerd, bijvoorbeeld in een
sportveld, kinderspeelplaats en
studiemateriaal. De lokale school heeft
een verandering ondergaan door het vele
meubilair dat door Nederland
geschonken is. In Nederland organiseert
Frans Pasmans diverse activiteiten die
leiden tot sponsoren en middelen voor
de hulpacties van SHAR. Zo organiseerde
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hij rommelmarkten, bingo's, Roemeense
avonden, allerlei spellen, collectes.
In alle stilte heeft Liliana Stakenburg
samen met enkele directe familieleden
van Frans en mensen uit Saliste, twee
jaar hier aan gewerkt, het aanvragen
van een lintje.
Bij de uitreiking op 27 april waren ook
bestuursleden uit Saliste aanwezig.
Een terechte onderscheiding voor Frans,
die met zo veel toewijding en zorg jaren
vrijwilliger is geweest voor de Stichting
Hulp aan Roemenië. In zijn dankwoord
noemt Frans ook nadrukkelijk alle
vrijwilligers die met hem mede hebben
bijgedragen aan de relatie Avus-Shar.

Frans met tante Stella en Elena, nestors van het
F2Fproject.

En u hielp ons met……
kleding,
beddengoed,
gordijnen,
vloerbedekking,
huisraad,
verzorgingsmaterialen,

Afscheid.
Op maandagmiddag, 4 juni, hebben we
afscheid genomen van het bestuur van
Avus, na eerder de leerkrachten van de
Lupasshool te hebben bedankt voor hun
vertrouwen en hun positieve bijdrage
aan de realisatie van de doelstellingen
Avus/Shar.
Met het bestuur van Avus hebben we
herinneringen opgehaald en onze
wederzijdse dank uitgesproken. Samen
hopen we op een goede toekomst voor
de inwoners van Saliste eo.
En dan sluiten tante Stella, samen met
Maria Muntean de grote deur naar het
depot.

de lege sorteerschuur

schoolspullen,
boeken,
tafels ,
stoelen,
boekenrekken,
breiwerk,
sportmaterialen,
donaties,
en nog veel meer.

Hartelijk dank.
Grondster 13 5052 WP GOIRLE
Tel 013 5346663

Tante Stella en Maria Muntean sluiten de poort

IBAN NL96 RABO 0116 8668 37
ANBI erkenning
E: info@hulpaanroemenie-goirle.nl
I: www.hulpaanroemenie-goirle.nl

4

Deze Nieuwsbrief is een uitgave van de stichting Hulp aan Roemenië Goirle
secretariaat Grondster 13 5052 WP GOIRLE- IBAN: NL96 RABO 0116 8668 37
www.hulpaanroemenie-goirle.nl

