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Beste vrienden van Stichting Romana, 

 

Met nog maar een paar dagen voor het nieuwe jaar, willen we bij deze even dankbaar 

terugblikken op het afgelopen jaar en alvast wat vooruitkijken naar het jaar wat komen 

gaat. 

 

Broeikas- en koude grondprojecten  

 

Deaj 

Inmiddels hebben we hier 2500 m2 broeikas staan. De opbrengst was behoorlijk te 

noemen. Er zijn ondermeer 12 ton aan tomaten geoogst. Daarnaast komkommers en 

paprika. De buitenteelt gelukte helaas niet al te best en de subsidies waren ook minder 

dan belooft. Het grootste gedeelte van de oogst is weer aan de groothandel verkocht om 

de onkosten te dekken. De rest is naast loon aan werkers en aan armen gegeven. We 

proberen vooral jeugd bij dit werk te betrekken. Jong geleerd is oud gedaan! 

 

 
 

 

 



 

Bagaciu 

Ook dit jaar was de opbrengst hier minder dan in Deaj. Dat komt mede omdat de grond 

daar ten opzichte van Deaj minder vruchtbaar is. Ook ondervonden Leo en Gina 

Iordache die daar er over gaan in het begin van het jaar veel stormschade aan hun grote 

kas. Deze zomer hebben ze twee lagere broeikassen er bij gebouwd in de hoop dat die 

beter tegen storm bestand zijn. Ook hier betreft de totale oppervlakte aan broeikas 2.500 

m2. Omdat Leo en Gina gewoon zijn hun producten op een plaatselijke markt te 

verkopen ging dat met de coronacrisis niet goed. Er kwamen veel te weinig klanten. Ze  

kwamen wel in aanmerking voor subsidie, maar ook dat was lager dan eerder 

voorgesteld.  

                                                                       

 

                                                                   
 

 
 

 

                                                                                                                                                                 

Gaarkeuken in Deaj 

De ruimte van de gaarkeuken is inmiddels behoorlijk opgeknapt en er is meer geld 

binnengekomen om het verder te realiseren. Stichting Sta Op Voor Kindereren in 

Leeuwarden heeft ons geholpen om een profesioneel gasfornuis en een grote koelkast 

aan te schaffen. 

We hebben al heel wat maaltijden kunnen bereiden. Met name voor de kinderen die ons 

schooltje bezochten, maar ook voor ouderen. 



  

 

 

 

Schooltje in Deaj 

Hiermee zijn we op 24 september dit jaar van start gegaan wat een hele mooie 

ontwikkeling is. En ondanks de coronacrisis konden we hiermee doorgaan, hoewel in 

wat afgeslankte vorm. Het betreft een huiswerkbegeleidingsklas in nauwe samenwerking 

met de bestaande school. En naargelang Henk tijd heeft worden er ook zang-en 

taallessen gegeven. Bijbelonderricht en muzieklessen staan ook op het programma. 

 

                                                                               

 

 
  

 

 

Multifunctionele ruimte 
Het schooltje en de maaltijden worden nu nog in de kerkzaal gehouden. Echter, daar is 

het eigenlijk niet geschikt voor. We moeten steeds stoelen en tafels verzetten en er is 

geen ruimte voor andere activiteiten. We hebben meer ruimte nodig. We dachten eerst 

aan het bouwen van een extra zaal bij de kerk, maar onze gedachten gaan nu uit om een 

oude schuur die dicht bij de broeikassen staat te gebruiken. Die heeft sterke betonnen 

muren en nog goed spantwerk. Die biedt genoeg ruimte om veel meer activiteiten te 

realiseren. En de ruimte rondom de schuur biedt ook veel meer mogelijkheden dan bij de 

kerk. Bijvoorbeeld voor sportactiviteiten en eventueel een kleine camping.  



 

Vereniging 

We gaan binnenkort een Roemeense vereniging (Asociatia) oprichten. Het 

oprichten van een stichting (Fundatia) is momenteel in Roemenië veel te duur, 

terwijl er in juridisch opzicht niet veel verschil in zit. Een vereniging  geeft 

meer rechtszekerheid, en bezittingen zoals de bovengenoemde schuur zullen 

op naam van de vereniging komen. Inmiddels hebben we al € 4000,- 

ontvangen voor een uitbreiding bij de kerk. Maar als de keuze definitief 

uitgaat naar het verbouwen van de schuur zullen we met de donateurs 

overleggen of het geld hiervoor besteed mag worden. Voor de verbouwing 

denken we nog € 8.000,- meer nodig te hebben. 

 

 

Viorel als raadgever 
Dit jaar wees alles er op dat Viorel als Consilier" (raadgever) bij de gemeente Mica voor 

Roma zaken in Deaj zou worden aangesteld.  

Helaas is er niemand als zodanig aaangesteld. Maar Viorrel heeft wel een prima relatie 

met de nieuwe burgermeester en wordt als een officieuze raaadgever door hem gezien.  

 

 

Inzameling hulpgoederen, transporten en distributie 

Ook dit jaar hebben we weer veel goederen vanuit Nederland naar Roemenië kunnen 

sturen of in daar mogen ontvangen. Vooral dat laatste is gebeurd en wel gratis door 

stichting Promotie in Noord Scharwoude. Ze hebben een loods in Broek op Langedijk. 

Hier brengen wij goederen naar toe. Maar het zijn vooral goederen die ze zelf 

binnenkrijgen die ze naar ons in Roemenië sturen.  

 

 

   



 

 

Ze hebben ettelijke vrachtwagens rechtstreeks naar ons in Deaj gestuurd. Kleinere 

vrachten gaan naar Breaza waar een loods van hen staat en waar we het dan ophalen. 

Het betekent een grote zegen voor heel veel mensen. 

 

Vanwege de coronacrisis konden we niet met boodschappenacties in supermarkten staan. 

In plaats daarvan hebben verschillende kerken en particulieren extra hun best gedaan om 

met name voedsel voor ons in te zamelen. De betreffende kerken waren de 

Adventkerken in Noordscheschut, Emmen, Oostwold en Enschede. Van de Adventkerk 

in Hasselt in België kregen we weer veel zakken heel goede kleding en schoenen.  

 

Stichting Sta Op Voor Kinderen en Internationale Kinderhulp hebben ons ook veel 

goederen toegeschoven. En van een grote notenboer in Rotterdam kregen veel voedsel. 

Onder meer gedroogde perzikken, vijgen en zonnebloempitten. Van anderen kregen we 

geld om in  Roemenië voedsel te kopen. Van onder meer de breiclub van Aaltje 

Katerberg en stichting “For every boy and girl” in Vorden kregen we talloze dozen vol 

prachtige gebreide truitjes, etc.   

 

We hebben aan honderden arme families in 17 dorpen en steden voedsel en andere 

hulpgoederen uitgedeeld. De hulp werd als een geschenk uit de hemel ervaren. Met 

name door coronamaatregelen waardoor velen van onze doelgroep het nog moeilijker 

hadden om hun dagelijkse kostje bij elkaar te scharrelen.  
 



  

  
 

 

 

Daken en huisjes voor arme Roma 

Mede dor de hulp van Stichting Promotie hebben we dit jaar weer een paar eenvoudige 

huisjes gebouwd en andere van nieuwe daken voorzien. Met name in Tirgu Mures en 

Deaj. 

 

 

 

   
 



 

 

 

 

Eva Mihail 

We hebben de fondsenwerving voor haar stopgezet, omdat ze blijkbaar voldoende geld 

van anderen binnenkrijgt. Ze schijnt het goed te doen op het conservatorium. Mooi om 

te zien dat een kind uit het weeshuis waar Henk eerder in gewerkt heeft het zo ver 

gebracht heeft.  

 

 

 

Werk voor Roma in Nederland 

We hebben dit jaar voor 40 Roma vrienden uit Deaj en enige andere dorpen uit de regio 

seizoenswerk kunnen vinden. Dat was op de "Blauwe Bes" in de gemeente Coevorden. 

Dat was voor hen een grote hulp om het thuis in Roemenië vol te kunnen houden. 
 

   
 

 

 

 

Volkstuintjes  
Op verschillende plekken hebben we mensen gevraagd om een volkstuintje te beginnen. 

We leverden hen daarvoor de tuinzaden en de pootaardappelen. Zij moesten natuurlijk 

het werk doen. Op de ene plek ging het beter dan de andere, maar we gaan stug door met 

het stimuleren van zelfredzaamheid. 

 



  
 

 

 

 

Dankwoord en samenwerken 

We zijn heel dankbaar voor alle fijne samenwerking met onze vrijwilligers, de 

genoemde bevriende stichtingen en een ieder ander die op wat voor wijze bijdraagt aan 

het slagen van ons werk voor naasten in nood. Zo bouwen we samen aan het werk van 

God, want daar gaat het uiteindelijk om. "Als de Here het huis niet bouwt, tevergeefs 

zwoegen de bouwlieden daaraan"! 

 

Hartelijk dank dat u ons met gebed, goederen of geld helpt bij het bouwen aan dit 

"huis".  

En samen aan het werk zijn voor onze naasten in nood is efficiënter en veel leuker dan 

het allemaal alleen proberen te doen. Samen zijn we sterk! 

 

Wij wensen allen nog fijne feestdagen en een gezegend, liefdevol en gezond nieuwjaar! 

 

Met warme groeten uit Roemenië 
 

  

Henk Muller 

 
Voorzitter/veldwerker 

 

 

 

Voor giften:   



NL76 RABO 0305 7974 92 t.a.v. Stichting Romana. ( We zijn een ANBI)    

BIC: RABONL2U . Kvk: 63917319 .  RSIN belastingdienst: 8854.52.51. Statutairadres 

(en woonadres van Harry Vroemen, secretaris/penningmeester): Arendschelling 75, 8253 

CC Dronten. 

 

https://www.stichtingromana.nl  

https://www.facebook.com/stichtingromana.nl 
 


