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Hoofdlijnen van ons beleidsplan 

De doelstelling en werkzaamheden van onze stichting. 

Doelstelling: Het geven van hulp aan mensen in nood, waarbij de stichting zich 
concentreert op het bieden van hulp aan met name arme Roma in Roemenië. Wij 
beogen vooral zelfredzaamheid. Bovenal geloven wij dat alleen God mensen echt ten 
goede kan veranderen en dus vertellen wij in alle vrijblijvendheid over Hem. 

Wij proberen dit doel onder meer te bereiken door de volgende werkzaamheden: 

Groentetuinprojecten: 
Met name door middel van groentetuinprojecten proberen wij arme Roma in hun eigen 
onderhoud te helpen voorzien. Als men bij huis een stukje grond heeft stimuleren wij de 
mensen een groentetuin te beginnen. Wij leveren daarvoor de tuinzaden en 
pootaardappelen. Eventueel helpen wij hen ook met het zaaiklaar maken van de grond. 
Verder is het aan de betreffende mensen om zelf hun groenten te kweken. Wij zien 
daarop toe. 
In het dorp Ceuas, Mures hebben wij een gemeenschappelijk groentetuinproject o.l.v. 
vrijwilliger Fransisc Lambor (Tocila). Arme Roma die daarop werken worden met eigen 
gekweekte gewassen beloond. 
In de dorpen Deaj en Bagaciu staan broekassen van elke 2500 m2 waarin arme Roma 
werken tegen lonen en/of groenten. Het grootse deel van de opbrengst wordt aan de 
grothandel verkocht ter dekking van uitgaven en onderhoud van de kasbouw. 

Afterschool 
In samenwerking met de plaatselijke school hebben wij in Deaj, gemeente Mica, district 
Mures 3 keer per week een afterschool programma/huiswerkbegeleiding. Meestal voor 
20 kinderen per keer. Na het lesuur krijgen de kinderen een warme maaltijd. En in het 
algemeen dragen wij uit dat onderwijs van levensbelang is. Bovenal het kennen van God 
en Zijn woord. 
Voor het schooltje en het eten hebben wij een apart gebouwtje naast het kerkje van 
pastor Viorel Lacatus neergezet. Het betreft een grote zaal met daarnaast toiletten. Al 
eerder was een keuken in het kerkzaaltje gebouwd die ook dient als gaarkeuken. 

Opslag en distributie van hulpgoederen 
In Deaj, huren we een loods van onze vrijwilliger Viorel Lacatus voor de opslag van 
ontvangen goederen. Die komen meestal uit Nederland. Het gaat soms om veel 
goederen die wij normaliter binnen een paar dagen onder armen in de regio verdelen. 
Dat doen Viorel en Henk, onze voorzitter en man in het veld, al dan niet samen met 
andere vrijwilligers in de buurt van Deaj. We komen in ongeveer 20 dorpen en steden. 
Vele honderden families ontvangen in de loop van het jaar goederen van ons. De 
goederen bestaan vooral uit voedsel, kleren en schoenen en meubilair. 
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Zo hebben we ook verschillende keren met geld uit Nederland honderden 
voedselpakketten samengesteld en uitgedeeld rond de Kerst- en Paasdagen. Of we 
krijgen die aangeleverd vanuit Nederland en verdelen we het. 

Huizenbouw, renovaties 
In de afgelopen jaren hebben we verschillende eenvoudige huisjes gebouwd of 
opgeknapt (Bijv. nieuwe daken) voor heel arme mensen. Dat was in in de zigeunerwijken 
Valea Rece in Tirgu Mures, in Ceuas en Deaj. 

Momenteel bouwen we met anderen een huis in het dorp Band, Mures voor een gezin 
van 14 kinderen waarvan de vader recentelijk is overleden en de moeder onvindbaar is. 

Activiteiten in Band 
Zoals genoemd zijn we bezig met het huis voor 14 kinderen. We bemiddelen daarin en 
zoeken naar sponsoren. Ook voor een eenvoudige mortuarium voor de Roma in dit dorp 
en een omheining om hun begraafplaats wat nu o.m. als speelveld wordt gebruikt. 
Als dat is gebeurt willen we een speelplek/voetbalveld elders in de wijk creëren. 
Ook zijn we bezig met kinderprogramma’s in dit dorp. Binnenkort wellicht in 
samenwerking met enkele leden van Youth With A Misssion in Tirgu Mures 

Samenwerking met zusterorganisatie Cerul Esti Tu. 
Sinds eind vorig heeft onze voorzitter deze Roemeense vereniging opgericht met 5 
actieve Roemenen, die zich allemaal inspannen om hun naaste in nood te helpen. De 
meeste uitgaven van Stichting Romana lopen sindsdien via deze vereniging. Henk is 
daar de vice-voorzitter van. 
Een tweede onlangs opgerichte vereniging door Viorel Lacatus met de naam Asociatia 
Lucrarea Samaririanului, ontvangt ook regelmatig geld van ons voor de afterschool, 
gaarkeuken en de bakkerij. 

Gaarkeuken en bakkerij. 
Ook deze zijn in Deaj gevestigd. 
De (kleine) bakkerij is eigendom van Viorel Lacatus. 
Onlangs heeft de bakkerij 10.000 pakken broodmix ontvangen en ook geld voor gas en 
elektra en enige geringe lonen voor medewerkers. Wij hebben bemiddeld dat het geld 
direct op de rekening van Asociatia Lucrarea Samaritianului is gestort. Ook hebben wij 
de kostenberekening voor hen gedaan. 

Het brood van deze donatie van broodmix wordt gratis aan de armen uitgedeeld. 
Transportkosten zijn voor onze stichting. Als er geen bijzonder gift aan meel is, kopen wij 
meel in en betalen mee aan het gasverbruik. Of we kopen het brood tegen kostprijs en 
verdelen het gratis aan de armen. Echter, vanwege en niet al te groot budget kan dit niet 
vaak gedaan worden.  
In de gaarkeuken maken we warme maaltijden klaar voor kinderen van onze afterschool, 
ouderen in Deaj en voor de daklozencentrum in Tirgu Mures. Voor dit centrum verzorgen 
wij ettelijke maanden in het jaar voor ongeveer 70 personen een paar keer per week 
maaltijden.  Dat delen we dan zelf uit. Henk zingt daarbij vaak met de mensen met 
begeleiding van zijn gitaar en mondharmonica. 
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Promotie van een gezonde leefstijl 
Hoog in het vaandel hebben wij een gezonde leefstijl staan. Dat wordt ook door onze 
zusterorganisatie Cerul Esti Tu uitgedragen door alle individuele bestuursleden.  
De broden worden bijv. vaak met fruit uitgedeeld. Bananen worden aangeschaft van een 
bananenrijperij waar Henk al jaren goede contacten meeheeft. Ander fruit, met name 
sinaasappels en appels worden gekocht bij de groothandel Metro in Tirgu Mures. 
 
 
Gezondheidscaravan 
Het ligt in onze bedoeling via Cerul esti Tu hiermee dit jaar van start te gaan. Het zal 
eerst op een bescheiden manier plaatsvinden. Vooral in samenwerking met een lid van 
Cerul Esti Tu die naast onderwijzer ook als gediplomeerd masseur en verpleegkundige 
actief is. In de gezondheidscaravan kunnen mensen een gratis gezondheidscheck 
krijgen en adviezen over een gezonde leefstijl. We zullen ook gebruiken maken van 
verschillende brochures op dit gebied. 
 
 
Seizoenswerk Roma in Nederland 
Wij leggen contacten in Nederland voor Roma om seizoenswerk te kunnen verrichten en 
begeleiden hen daarin. Tot nu toe was dat in de blauwe bessen pluk, maar men kan ook 
in andere tuin-/akkerbouw werkzaamheden te werk gesteld worden.  
 
 
Hulp aan vluchtelingen uit Oekraïne 
Vanwege de huidige oorlogsdreiging in Oekraïne leveren wij bijv. een bescheiden 
bijdrage aan de opvang van vluchtelingen in Tirgu Mures. Ook sturen we voedsel 
naar de grenspost Siret. Dit o.m. in  samenwerking met de internationale 
hulporganisatie ADRA. 
 

Sponsoring schoolgeld 
Voorlopig zullen we het schoolgeld voor 3 Roma kinderen betalen om naar een 
private school in Campenita, Mures te kunnen gaan. Kosten inclusief transport, ca 
100,- euro per maand per kind. 
 
Aankoop van stookhout 

We gaan dit jaar in het voorjaar al stookhout kopen van de houtvester van de 
gemeente Mica, Mures.  ’s Winters kun je bij hen niks kopen. Veel armen hebben te 
weinig hout voor hun houtkacheltjes wat grote problemen kan geven bij strenge 
winters. .  
 
 
Werving van inkomsten en inzameling van goederen. 
Onze voorzitter en man in veld, Henk Muller schrijft veelvuldig berichten over de vele 
activiteiten op Facebook en aan vrienden via WhatsApp. Als hij in Nederland is geeft hij 
ook wel presentaties. Met name in kerken. Er is door de jaren heen een behoorlijk 
netwerk aan vrienden ontstaan. Er wordt in de berichten en de presentaties soms een 
directe oproep gedaan om geld voor een bepaald doel te doneren, maar meestal niet. 
We laten het meestal aan de mensen zelf over wat hun hart hen ingeeft te doen.                   
Met name in eind november, begin kerst hebben we voedselacties lopen met  
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medewerking van verschillende kerken. We staan ook wel in supermarkten met een 
boodschappenactie of anderen doen dat voor ons. Met name stichting Sta Op Voor 
Kinderen in Leeuwarden doet dat. Ook zetten ze menige actie op om geld in te zamelen 
voor een doel die wij hebben aangegeven. 
Van Stichting Promotie (Noord-Scharwoude) ontvangen we veel goederen die zij gratis 
voor ons naar Roemenië  vervoeren. In Nederland brengen we zelf ook veelvuldig 
goederen naar hun loods in Broek op Langedijk. Ook onderhouden wij contacten met 
enige groothandelaren waar wij soms gratis producten van krijgen. Op de terugreis van 
Nederland naar Roemenië neemt Henk ook altijd spullen mee. 

Samenvatting geplande extra projecten voor 2022 
-1- Vervanging van de huidige oven in de bakkerij van Deaj, door een grotere, meer
moderne oven. De oven is ons gratis ter beschikking gesteld.
-2- Bijdrage aan de bouw van een mortuarium voor de Roma gemeenschap in het
dorp Band, Mures
-3- Bouw van een omheining rond de begraafplaats van de Roma in Band
-4- Speelveld voor de Roma kinderen in Band
-5-Meer kinderprogramma’s in Band, eventueel in samenwerking met Youth For A
Mission, afdeling Tirgu Mures.
-6-Starten met de gezondheidscaravan
-7- Sponsoring schoolgeld private school in Campenita, Mures
-8-Aankoop van stookhout van de houtvester van de gemeente Mica.

Beloningsbeleid 
Onze bestuursleden ontvangen geen uitkeringen, beloningen of vacatiegelden. Hieronder 

wordt mede begrepen het toekennen van enig voordeel ten laste van de stichting, hetzij 

rechtstreeks, hetzij middellijk, uit hoofde van aan de stichting geleverde goederen of diensten. 
Bestuursleden hebben wel recht op vergoeding van de door hen in uitoefening van hun functie 

of taak gemaakte kosten. Wij proberen dit echter tot een minimum te beperken. 

God verandert mensen/doorgeven van de blijde boodschap 

Vanuit de overtuiging dat alleen God mensen echt kan veranderen, vertellen we in 
alle vrijblijvendheid over de blijde boodschap. Wij proberen een ieder die op ons pad 
komt en in nood verkeert te helpen, ongeacht, kleur, ras, geslacht of 
levensovertuiging. 


