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Ik werd aangemoedigd en geholpen door 
deze mensen. Jullie vertelden mij dat 
God van mij houdt en... jullie hadden 
gelijk!”

- Denisa Radu



Stichting Vrienden voor Roemenië is opgericht om Roemeense 

gezinnen te ondersteunen. Het zijn voornamelijk grote, 

kansarme gezinnen, waar erg veel armoede en ziekte heerst. 

Soms leven gezinnen met tien personen in één of twee 

kamers.

In Roemenië is de werkloosheid erg hoog en als er al werk is, 

is de beloning maar miniem. Stichting ‘Vrienden voor Roemenië’ 

probeert op een kleinschalige manier in deze nood te voorzien.

Onze doelstelling is tweeledig:

Het verstrekken van hulp aan arme gezinnen in de vorm van 

naschoolse opvang, geven van persoonlijke begeleiding aan 

kinderen en hun ouders, zodat kinderen mee kunnen komen in 

deze moderne maatschappij en we voor hen de vicieuze cirkel 

van armoede kunnen doorbreken.

Relaties aangaan en onderhouden met Roemeense mensen, 

om van elkaar te leren en elkaar te inspireren. Om elkaar een 

hand en een voet te zijn en de liefde van Jezus uit te dragen.

Ook u kunt helpen! Zo kunt u voor de situatie van de Roemenen 

bidden of ons financieel ondersteunen zodat wij ons werk in 

Roemenië voort kunnen zetten.

Alvast bedankt voor uw hulp,

Wouko Snijder 

Voorzitter Stichting Vrienden voor Roemenië

Wouko

Jezus was in Kapernaum. Vier mannen kwamen met een 

verlamde op een draagbaar. Zij wilden naar Jezus toe, maar 

konden niet bij hem komen. 

Daarom gingen ze het platte dak op en maakten daarin een 

groot gat vlak boven de plaats waar Jezus stond. 

Daarna lieten ze de verlamde door het gat zakken. Jezus zag, 

dat zij er gewoon niet aan twijfelden of Hij hun vriend zou 

helpen.

Marcus 2: 1-5

uit ‘Het Boek’, verkorte versie

- Ramona Boroghina

Uw stichting hielp onze familie op 
meerdere manieren, zoals met kleding 
en onderhoud. Toen ons broertje door te 
heet water een verbranding had 
opgelopen, kregen we geld voor de 
behandeling. Wij zijn dankbaar en God 
zegene jullie!
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