
De Haan, 27-03-2010

Geachte Mevrouw,
Geachte Heer,

Na het grote succes van de vorige jaren organiseren de vrienden van “Helpende Han den” op
zondag 25 april 2010 voor de zevende keer een maaltijd ten voordele van sociale  projecten
in Roemenië.

Met deze projecten willen we hulp bieden aan de zwaksten  in de Roemeense maatschappij:
straatkinderen en jonge daklozen, kinderen uit kansarme gezinnen en andersvalide kinderen.
Zij worden maatschappelijk uitgesloten en leven hierdoor in een sociaal isolement. In
Roemenië zijn de winters erg koud, tot -35 °C. De straatkinderen zoeken de warmte op in de
kanalen onder de grond. Veel  zigeunerfamilies leven in gammele en lekkende hutten.

Vorig jaar hebben we Roemeense organisaties  in Braşov geholpen met financiële steun en
hulpgoederen voor een dagcentrum voor straatkinderen, voor crisisopvang bij huishoudelijk
geweld en voor kansarme gezinnen. Eén van die gezinnen leefde in een container zonder
wateraansluiting, en begin november 2009 zijn ze verhuisd naar een kleine sociale woning
(40m²). Het gezin telt vier jonge kinderen tussen vijf en tien jaar . Tijdens het bezoek in
december 2008 was de moeder onverwachts op 32-jarige leeftijd overleden aan kanker.
Sinds 11 februari 2009 betalen we voor de drie oudste kinderen, de meisjes, een naschools
programma in hun school, omdat het belangrijk is dat ze hun leerachterstand beperken en
inhalen. En in de drie maanden lange zomervakantie betaalden we een oppas. In het na jaar
werden tevens de tanden verzorgd van andersvalide kinderen uit een tehuis in Codlea. Dit
gebeurde in samenwerking met de kinderbescherming.  Ook dit jaar willen we educatieve en
medische projecten ondersteunen voor de zwaksten en geïsoleerden in de maatschappij. Op
die manier willen we hen ondersteunen in hun eigenwaarde en hen de kracht en
mogelijkheid geven om hun leven te verbeteren. Gezondheid en onderwijs zijn hiervoor de
grondvesten. In Roemenië gaan de kinderen een halve dag naar school, in de namiddag zijn
ze vrij en besteden ze tijd aan huiswerk en lessen. In de arme gezinnen worden de kinderen
vaak op straat gestuurd om te bedelen of iets bij te verdienen, of is er thuis geen plaats om
te studeren. Hierdoor kunnen ze hun huiswerk niet maken, haken ze af van school en zo  is
de eerste stap gezet naar een leven op straat. Door naschoolse opvang en
huiswerkbegeleiding willen we vroegtijdige schoolverlaters voorkomen. Ook de ouders
moeten daarbij gemotiveerd worden en vaak is bijkomende ondersteuning van het gezin
nodig.

Ikzelf ben tandarts en ben in april 2002 voor het eerst gedurende twee weken naar Braşov
geweest voor een tandheelkundig project, waarbij aan deze doelgroep tandheelkundige
zorgen werden verleend. Van toen af aan is de samenwerking met plaatselijke verenigin gen
ontstaan. Intussen ben ik reeds eenentwintig  maal naar Braşov gegaan, in 2009 driemaal.



Met deze brief willen we u om uw steun vragen. U zult  ons ten zeerste verheugen met uw
aanwezigheid op de maaltijd. Die gaat door op zondag 25 april 2010  om 12h in Huize Astrid,
Gentstraat 6 te Oostende.

We hopen op uw steun te kunnen rekenen voor dit bijzonder waardevol werk met de
Roemeense straatkinderen, kinderen uit kansarme gezinnen en andersvalide kinderen. Deze
steun zou voor hen een enorme vooruit gang betekenen. Samen met de vele Roem enen zijn
we ieder daarvoor heel dankbaar.
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