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Dankbaar terug kijken. 
Deze nieuwsbrief mogen we ook weer dankbaar terug kijken. Raluca Moraru. Wij mochten in 2007 
kennis met haar maken. Zij woonde toen met haar vader en moeder, 2 zusjes en 1 broertje in een 
container. In 2008 overleed haar moeder en heeft haar vader de kinderen in de steek gelaten. Zij was 
toen 9 jaar oud. Mede door hulp van SVVR zijn alle kinderen opgenomen in het gezin van Utu en Ligia 
Pop. Nu 10 jaar later is zij een studerende jonge vrouw van 19 jaar, die positief in het leven staat en 
graag mee wil werken als vrijwilliger voor SVVR. Zij mocht in september functioneren als tolk. 
 

 
September-reis van Wouko en Klaas.  
Hieronder het verslag van Klaas. 
Het was bijzonder om een aantal gezinnen te ontmoeten die via Stichting “Vrienden Voor 
Roemenië” ondersteund worden 
Contact persoon Lily ontmoeten, wat een geweldige 
vrouw. Ze is de ogen en de oren voor de stichting.  
Ze had net gehoord dat er een familie was die nog 
geen schoolspullen had voor hun 7 kinderen.  
En ze gingen morgen (maandag 10 september)  
al naar school. Vader zat in Engeland voor werk  
en inkomen. Moeder had geen geld hiervoor.  
Dus kon de stichting deze kinderen van schoolspullen  
voorzien en een maandabonnement voor bus en trein  
voor  1 dochter die naar voortgezet onderwijs  
moest in de stad. Wat een blije gezichten!  
Een meisje (jonge vrouw) ontmoeten, die als 9 jarig weesmeisje 10 jaar geleden met haar 2 
zusjes en broertje opgenomen werden in een gezin die zelf toen al  3 kinderen hadden  (dit 
gezin wordt ook ondersteund door Stichting “Vrienden voor Roemenië”. Anders was ze toen 
met haar zusjes en broertje op straat komen staan. Wat is dit een dappere, mooie, vrolijke 
jonge vrouw van 19 geworden. (Raluca, zie hierboven bij: Dankbaar terug kijken). 
Overal waar we kwamen moesten we blijven eten. Ondanks dat deze mensen het niet breed 
hebben is hun hartelijkheid, gastvrijheid en ruimhartigheid groot.  
Mijn dank en gebed gaat naar deze mensen en de mensen van de stichting Vrienden voor 
Roemenië voor  de geweldig tijd die ik daar mocht hebben. Heel indrukwekkend en 
confronterend. 
In Christus verbonden, Klaas Russcher 

 
 
 
 



Familie Banfi  
Dit zigeuner gezin bestaat momenteel uit vader, moeder, 8 eigen kinderen en 2 aangenomen 
kinderen. Rahela is de 3e dochter van deze familie. Tot nu toe is zij de enige die in staat is om te 
studeren. Zij gaat dit jaar voor het eerst naar de Pedagogic High school in Brasov, één van de meest 
gewilde plaatsen om te studeren voor studenten. Zij wordt aangemoedigd door Lili, onze medewerker 
in Roemenië. Het is voor Rahela erg zwaar om elke ochtend de reis te maken van haar dorp naar 
Brasov, ongeveer 20 km en aan het eind van de dag weer terug. Door haar omgeving wordt ze niet 
aangemoedigd, eerder ontmoedigd. Daarom vragen wij u om voor Rahela te bidden, om deze kans te 
benutten en te volharden. 
 

Fany       
 Opgegroeid in een weeshuis en door SVVR identiteitspapieren gekregen,   
 zodat ze vast werk kon krijgen om in haar eigen onderhoud te voorzien.  
 Ze is nu getrouwd en woont samen met haar man bij haar schoonmoeder  
 in een klein dorpje. Vanaf 25 juli  is zij de trotse moeder van een tweeling, 
 2 meisjes, Nicoleta en Sarah. 
 
 
 

 
Roemenië reis december 2018 
Op 18 december DV gaan we met een busje naar Roemenië om de ondersteunende families te 
bezoeken. Ook willen we kinderen voorzien van schoolbenodigdheden en ouderen voorzien van een 
kerstpakket en de geboorte van Jezus Christus herdenken en vieren in Roemenië. In de volgende 
nieuwsbrief kunt u hier meer over lezen. 
  

Onze dank aan U 
Zoals u kunt lezen in deze nieuwsbrief, zien we steeds meer de mooie uitwerking van uw gebeden en 
uw financiële ondersteuning. Zonder uw steun was dit niet gelukt. Daar willen wij u allemaal hartelijk 
voor danken. Maar toch komen wij ook nu nog schrijnende situaties tegen van kinderen die tussen wal 
en schip vallen, die we kunnen bemoedigen en kunnen aanmoedigen en daarbij financieel 
ondersteunen. 
 
Wij hopen daarom ook dat u ons wilt ondersteunen met uw gebeden en uw financiële giften. 

 
In liefde verbonden, het team van Stichting ‘Vrienden voor Roemenië’.    
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