Nieuwsbrief juni 2020
Pandemie in Roemenië
Op 11 maart 2020 werd de noodtoestand uitgeroepen in Roemenië vanwege de
pandemie. Alle mensen moesten thuis blijven. Veel bedrijven werden gesloten, waardoor
veel mensen geen werk hadden. Sommigen kregen een uitkering van de staat, maar ook
kregen velen niets. Je boodschappen mocht je alleen bij de dichtstbij zijnde winkel halen
en als je naar je werk moest had je een afschrift en legitimatie nodig. Het leger was overal
op straat om te controleren en als je zonder permissie op straat was, stond je een fikse
bekeuring te wachten. Kunt u zich voorstellen hoe je twee maand door moet komen met
een groot gezin op een flatje, dit zal een grote uitdaging zijn geweest. Of hoe je zonder
werk zit, maar ook geen uitkering krijgt. De mensen zijn bang en onzeker over de
toekomst. Sinds 1 juni zijn de regels versoepelt en komt het land langzaam uit de
lockdown.
De 4 kinderen Moraru
Voor Raluca Moraru was dit een hele bijzondere tijd.
Zij heeft zich opgegeven als vrijwilliger bij het
Rode Kruis in Brasov en in de ICU afdeling in het
ziekenhuis in Brasov. Daarnaast ging haar studie
online door. Wij zijn trots op haar.
Ze heeft veel werk verzet in liefde voor haar medemens.
Voor Ana Moraru was het een grote zegen dat ze een
half jaar geleden een laptop gekregen heeft van onze
stichting voor haar opleiding. Daar was ze nu wel heel erg
dankbaar voor. Alle lessen van haar opleiding werden online gegeven.
In het huis van familie Pop waar de kinderen Moraru opgroeien waren in deze tijd negen
kinderen die online hun studies moesten vervolgen. De twee laptops gedoneerd door onze
stichting werden druk gebruikt. We zijn blij dat Lili haar laptop ook in deze tijd ter
beschikking heeft gesteld. Met telefoons en drie laptops probeerde de familie hier een weg
in te vinden. Voor iedereen was het een zware tijd, vooral voor Utu en Ligia. Utu is twee
weken in quarantaine geweest, omdat ze dachten dat hij besmet was met het virus,
gelukkig was dit niet zo. En Ligia is in deze tijd nog opgenomen geweest in het ziekenhuis
vanwege een bloedprop in haar arm.
Estera Moraru heeft een heftig studiejaar achter de rug, maar ze had zo goed haar best
gedaan dat zij werd gekozen om een eindspeech te houden voor alle leraren en leerlingen.
Ze was erg blij. In juni heeft ze haar examen. Het is een zwaar examen en ze vraagt hier
gebed voor.

Ionut Moraru was in deze coronatijd een belangrijke man in huis. Hij was de aangewezen
persoon voor allerlei klusjes, bijvoorbeeld hout hakken, zorgen dat de kachel bleef
branden en de auto repareren. De andere gezinsleden waren erg blij met hem.
Familie Banfi.
Tijdens deze pandemie is de familie Banfi herenigd. Ionut zoekt werk in Roemenië. Dit is
zwaar, want er is hoegenaamd geen werk te vinden. De kinderen waren ook allemaal thuis in
verband met de pandemie. Deze kinderen volgden geen online lessen. De school in Prejmer
kon de zigeunerkinderen niet verder helpen met studeren, omdat ze geen smartphones of
apparaten hebben. Rahela was het enige kind in huis dat contact had met school. Voor haar
was het heel moeilijk, want ze hebben geen internet. Zij deed alles via de telefoon. Door de
stress en de onrust thuis werd Rahela erg onzeker, maar door de bemoediging en
aanmoediging van haar lerares heeft ze weer moed gekregen.
Familie Pacurar.
In de vorige nieuwsbrief heeft u kunnen lezen dat mevrouw Pacurar de huur van haar huisje
niet meer betalen kon en dreigde er uitgezet te worden. Op advies van onze medewerkers
heeft ze werk gezocht en kon daardoor in haar huisje blijven wonen. Helaas door deze
pandemie zit ze weer zonder werk en heeft daardoor niet genoeg geld om haar gezin te
onderhouden. We helpen haar in deze moeilijke omstandigheden.
Familie Nagy
Op dit moment heerst er een grote onzekerheid in
deze familie. Moeder Erika heeft al twee maanden
geen contact gehad met haar man Levente.
Toen de lockdown werd uitgeroepen was hij ergens
in de provincie aan het werk en was niet in staat om
naar huis te komen. Sinds die tijd heeft ze niets meer
van hem gehoord. De stichting houdt contact met haar,
elke 2 weken gaat er een medewerker naar haar toe
voor ondersteuning.
Toekomst gedachten
We willen ons graag meer richten op de kinderen van het dagcentrum in Prejmer. In het
dagcentrum komen de kinderen uit deze zigeunerwijk, waar ze ook een maaltijd krijgen.
Door deze coronatijd werd het duidelijk dat verschillende ouders hun kinderen niet van eten
konden voorzien. Hier ligt nog een uitdaging. Ook lag het in de planning om in september
naar Roemenië te gaan met schoolspullen. Dit kan door deze coronatijd niet doorgaan,
daarom vragen wij u om een gift, zodat we deze kinderen toch in september kunnen
voorzien van schoolspullen. Als het mogelijk is willen wij (Wouko en Janneke) proberen om in
december een bezoek te brengen.
U kunt ons steunen door gebed, maar ook financieel door een gift te storten op
bankrekening: NL51 RABO 0379 0523 42
Wij wensen u Gods zegen en alvast bedankt
Bestuur Vrienden voor Roemenië

