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Nieuwsbrief van Fundatia Izvor 
zomer 2013 

Beste lezers, 

De vele Nederlanders die ons in de maand april bezochten, waren allen 
verbaasd over wat ze hier zagen… 

 De kloof tussen arm en rijk wordt steeds groter. Roemenie blijft een 
merkwaardig land, en nog steeds interessant! 

Elles 

 

Tienerproject 

Net zoals in Nederland, sluit je hier na de 8ste klas de basisschoolperiode af. We 
hebben 3 meiden in deze klas. Mihaela (17), die op het speciaal onderwijs zit, 
stroomt gewoon door naar de volgende klas. Maar de zusjes Roxana (16) en 
Cristina (15) zouden officieel examen moeten doen. Aan de hand van het 
behaalde resultaat wordt men dan op een lyceum geplaatst. Echter, zij leren zo 
slecht dat het cijfer hoogstens een 2 zou worden. De leraren weigeren hen mee 
te laten doen omdat dit het schoolgemiddelde teveel naar beneden haalt en dat 
maakt een slechte indruk! We gaan maar akkoord omdat we als vervolgonderwijs 
toch al de keuze hadden gemaakt voor een speciaal klasje voor 
beroepsonderwijs (naaien), hiervoor is geen examencijfer nodig. Waar we ons bij 
deze twee dames meer zorgen om maken, is dat ze op een nieuwe school ook 
allerlei nieuwe verleidingen tegemoet gaan. En veel minder controleerbaar zijn 
omdat het verder van huis is. Beiden maken keuzes voor verkeerde 'vrienden', 
gaan om met een groep waar roken, drinken en drugs niet onbekend zijn, en een 
eerlijk gesprek erover lukt niet. Zeggen en doen zijn heel verschillende dingen!  

Ana Maria (16) was ook de 8ste geweest, als ze niet was blijven zitten. Maar 
zelfs het jaar herhalen, ging niet goed. In december viel ze een leerkracht aan en 
hield vervolgens haar hele klas opgesloten in de aula. Reden om maar eens een 
tijdje niet meer naar school te gaan. We wachten nog steeds op de beslissing van 
een overheidsinstantie over wat er met Ana moet gaan gebeuren. Ondertussen is 
ze de hele dag thuis en zelfs spelen voor de flat kan mis gaan. Taalgebruik en 
gedrag zijn af en toe schrikbarend. Het blijft een spannend vervolgverhaal! 

Maria (17) is degene die een positieve lijn te pakken heeft. Het leren ging eind 
vorig jaar even wat minder, maar na serieuse afspraken is ze aan het werk 
gegaan en haalt goede cijfers. Het mooiste is dat ze zich zo fantastisch voelt op 
de christelijke school, en ondanks de handicap helemaal is geintegreerd. Het 
geloof neemt ze ook serieus, en gaat zelfs regelmatig met een vriendin mee naar 
de Pinkstergemeente. Dan doet ze gewoon de rok aan en de hoofddoek op, ook 
op straat!  

Vijf pubers bij elkaar is niet eenvoudig wanneer er veel kenmerken van het geen 
bodem-syndroom tevoorschijn komen, zoals gemakkelijk liegen, stiekem zijn, 
geen geweten lijken te hebben, en sinds kort ook stelen.  We blijven hopen en 
bidden dat deze mooie meiden een zo goed mogelijke toekomst tegemoet gaan. 

Rijk en arm 

De vele Nederlanders die 
ons in de maand april 
bezochten, waren allen 
verbaasd over wat ze hier 
zagen.  

In Iasi rijden dure auto's 
rond, in de buitenwijken 
verrijzen de grootste villa's, 
mensen lopen met de 
meest moderne telefoons 
rond, en als klap op de 
vuurpijl staat er in het 
centrum van de stad een 
Mall waarvoor je alleen 
superlatieven kunt 
gebruiken. 

Merkwaardig 

Dat maakt een vreemde 
indruk voor een land waar 
nog steeds veel hulp en 
hulpgoederen naar toe 
gaan. Dit beeld wordt in 
perspectief gezet wanneer 
vervolgens dorpen verder 
van de stad bezocht 
worden en duidelijk wordt 
dat de armoede vaak 
schrijnend is. De kloof 
tussen arm en rijk wordt 
steeds groter. Roemenie 
blijft een merkwaardig land, 
en nog steeds interessant! 
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Vrijwilligers 

In het voorjaar stond er weer een groep Nederlandse mannen klaar om 
vrijwillig te komen werken op onze kinderboerderij 'de Ark van Noach'. 
Aangezien de hele kinderboerderij op deze fantastische manier tot stand 
gekomen is in de loop der jaren, werd het tijd dit eens onder de aandacht 
te brengen van de bezoekers. Via de facebook-pagina 'Arca lui Noe-
Barnova-Iasi' kondigde ik hun komst aan en deed tevens een oproep aan 
Roemenen om ook mee te doen. Er kwamen een stuk of 10 positieve 
reacties.  

Opeens werd ik gebeld door een tv-station dat deze Nederanders wel 
eens aan het werk wilde zien. Er werden opnames gemaakt, de 4 
mannen werden geinterviewd, en tot onze verbazing werd het 
uitgezonden in het landelijke journaal!! Hun boodschap in het item was 
een beetje: 'Kijk eens wat buitenlanders voor ons komen doen, terwijl 
Roemenen niet tot vrijwilligerswerk te bewegen zijn'. Ik had gehoopt dat 
tegen te kunnen spreken, maar van de 10 aanmeldingen kwamen er 
twee mannen een paar uurtjes graven.... 

Een berg werk is er weer verzet door de harde werkers: er werden 
nieuwe omheiningen voor de dierenverblijven gezet (heerlijk dat de 
geiten niet meer losbreken, eindelijk mooie planten!!), een eco-toilet 
aangelegd, een grotere vijver voor de schildpadden gemaakt, een nieuwe 
boombank geplaatst (gemaakt door een groep leerlingen van een 
vakschool in NL!!), speeltoestellen geplaatst en allerlei nodige reparaties 
werden verricht. Schitterend!!  

Inmiddels is het seizoen weer losgebarsten, we zitten midden in de 
schooreisjes-tijd dus hebben elke dag groepen, en in de weekenden 
vinden vele gezinnen de weg naar 'het Park van Noach', zoals een jochie 
laatst zei. Veel kinderen genieten ervan! Er komen veel reacties over hoe 
mooi alles er uitziet. En dat kan ik alleen maar beamen. (En daarbij 
vergeten we niet alle vrijwilligers die in Nederland voor onze projecten in 
de weer zijn, te noemen!!) 

Tenslotte 

• De hospice 'Alinare Mica' krijgt nog steeds zeer veel aanmeldingen. De 
wachtlijst blijft lang. 

• Dankzij de financiele hulp van een aantal Nederlanders kon deze winter 
hulp geboden worden aan meerdere gezinnen die onder zeer zware 

omstandigheden (over-) leven in dorpjes rondom Iasi. De hulp bestond uit 
levensmiddelen, hout, kachels, pootaardappelen en zaaigoed. 

• Erica neemt met haar hele team van verpleegkundigen uit de hospice 
deel aan een specialisten-cursus. 

• Maria en Consuela werken als dierenverzorgers op de kinderboerderij 
en doen dit met veel verantwoordelijkheidsgevoel. Ze socialiseren goed 

met de bezoekers. Vooral als ik er niet bij ben. Sommige mensen 
spreken hen met 'u' aan!! 

Met mijn verjaardag kreeg ik heel veel kaarten uit Nederland... Iedereen hartelijk bedankt voor de felicitaties! 
We zouden het op prijs stellen wanneer u zo nu en dan voor onze grote en kleinere meiden zou willen bidden. 

Juist zij hebben God's bescherming zo nodig. Iedereen een zonnige zomer toegewenst! 

Elles  

'Bodemloos Bestaan' 

Begin april was het dan eindelijk 
zover: de Roemeense versie van 
het boek 'Bodemloos Bestaan/het 
geen-bodem-sydnroom' was klaar! 

 Omdat dit boek ons jaren geleden 
zo geholpen heeft te begrijpen wat 
er emotioneel en gedragsmatig 
gebeurt met kinderen die op jonge 
leeftijd verlaten en/of verwaarloosd 
worden, hebben we het initiatief 
genomen tot vertaling ervan in het 
Roemeens, al was het alleen maar 
voor ons eigen personeel.  

Speciaal voor de presentie van het 
boek was de Nederlandse 
schrijfster Geertje van Egmond 
met haar man naar Iasi gekomen.  

We konden drie lezingen 
organiseren, in samenwerking met 
Jeugdzorg, waar ruim 100 mensen 
aan deel namen. Het was een 
succesvol eveniment, en we 
hopen dat het boek de doelgroep 
mag bereiken, en tot hulp zijn!  

Jammergenoeg is deze hele 
problematiek meer dan aktueel in 
Roemenie: het aantal verlaten 
kinderen is hoger dan ooit. Een 
directrice vertelde dat alle tehuizen 
in de provincie Iasi overvol zijn, in 
een tehuis slapen ze zelfs al op 
matrassen op de grond.  

De stad Iasi heeft minstens 6 
tehuizen die elk tussen de 100 en 
200 kinderen hebben, en 
daarnaast nog de tehuizen buiten 
de stad en de kinderen die in 
pleeggezinnen zitten. Triest! 

 

 

 



   

 
 
 

 
 
Acties  
Dit jaar zijn er verschillende acties georganiseerd: de oude metalenactie, de werkreis, oud papier ophalen 
en de kerstworkshop. We kijken terug op geslaagde acties. De opbrengsten van de acties komen geheel 
ten goede aan het werk van Elles en Erica. Helaas was er geen fruitpluk in 2012. Door de vorst in februari 
2012 waren veel knoppen en fruitbomen doodgevroren. We hopen dat we dit jaar wel een fruitpluk kunnen 
organiseren. Houd de website en andere media hiervoor in de gaten. Ook verwachten we op 11 september 
2013 weer op de schapenmarkt te kunnen staan.  
 
Klusvakantie 
Eind april zijn er vier mannen naar Roemenië geweest om te klussen. Er is door hen veel werk verzet. De 
werkzaamheden konden gevolgd via de website www.vriendenvanizvor.nl  
 
Oproep voor (incontinentie-)materiaal  
Voor de hospice is er dringend behoefte aan incontinentiemateriaal. Elles en Erica zouden erg blij zijn met 
onderstaande materialen: 
 
• Incontinentiemateriaal. Liever geen kleine inleggers, maar graag de wat grotere inleggers, bijv. Tena flex.  
• Wasbare onderleggers   
• Steriele gazen 
• Steriele en niet steriele -handschoenen  
• Alcohol 70%  
• Voedsel infuus systemen (veneus)  
• 5 ml en 10 ml spuiten  
• Decubitus wondverbanden voor hiel en stuit  
• Luchtwisselmatras (dit is een anti-decubitusmatras / op elektriciteit)  
 
Kunt u hiermee helpen, dan horen wij dat graag. Contactpersoon is: Nelie Wolfsen tel: 0525-632428 of per 
e-mail: info@vriendenvanizvor.nl 
 
Het is van belang bij alle verbandmiddelen dat de houdbaarheidsdatum niet verstreken is. De Roemeense 
overheid controleert erg streng. Alles wat over de datum is, mag niet gebruikt worden in de hospice.  
 
Mocht u een rolstoel, looprekjes of krukken hebben, dan houden wij ons ook aanbevolen!  
 
Wilt u het werk van Elles en Erica financieel ondersteunen, dan kunt u een gift overmaken op 
rekeningnummer: 3128.97.235. 

 
Nieuwsbrief digitaal ontvangen 

 
Om portokosten te besparen, kunnen wij u de nieuwsbrief ook per e-mail toezenden.   
Wilt u hieraan meewerken? Stuur dan uw e-mailadres naar info@vriendenvanizvor.nl  

onder vermelding van 'nieuwsbrief'. Bedankt !! 
 
 
 
 
Wij willen iedereen bedanken voor zijn/haar betrokkenheid bij het werk van Elles en Erica en wensen u 
allemaal een fijne vakantie toe. 
 
Geertje, Harmke, Jolande, Nelie, Bert, Jan en Jaap 
 

 
Nieuws vanuit het bestuur van de 

Stichting Vrienden van Izvor. 
 

• www.VriendenvanIzvor.nl 
• Twitter.com/VriendenIzvor 

• Facebook.com/VriendenvanIzvor 
• VriendenvanIzvor.hyves.nl 

• Picasaweb.google.com/VriendenvanIzvor 
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Wezeper meiden naar Roemenië. 
 
Wij (Joanne, Fenneke en Eline) gaan van 8 juli tot en met 15 juli naar Elles van der Beek 
en Erica Hijkoop in Roemenië.  
 
Daar gaan we hen helpen bij het organiseren van een vakantiebijbelfeest en we gaan er 
meerdere projecten die door hen zijn opgezet bezoeken. Ook zijn we van plan om een 
bus te huren, waarmee we veel kinderen uit arme dorpen uit de omtrek een heel leuke 
dag op de kinderboerderij willen bezorgen.  
 
Wanneer we in Roemenië zijn, houden we jullie op de hoogte van onze activiteiten! 


