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Algemeen 
De stichting Roemenië Aalten-Sălaj heeft als doelstelling: "steun verlenen aan de bevolking 
van het district Sălaj, met name in de gemeente Jibou, zulks tot behoud, herstel en 
verbetering van goede levensomstandigheden".  
Ook dit verslagjaar weer is zowel tijdens een bezoek van een bestuursdelegatie ter plaatse 
als via contacten per email en telefoon met verschillende personen/organisaties/instellingen 
in de provincie Salăj gesproken over mogelijke ondersteuning van hun activiteiten.  
Daarnaast is verder gegaan met de projecten, waarmee al eerder een start is gemaakt. 
 
Bestuur 
In dit verslagjaar is het bestuur uitgebreid met mevrouw Rieky Navis. 
Daarnaast woonde Heidi Ebbers, die namens de PKN Kerk de jeugduitwisseling begeleidt, de 
vergaderingen bij. 
Het bestuur vergaderde 5 keer. In elke vergadering is de voortgang van de projecten aan de 
orde geweest en zijn .  
Een bestuursdelegatie heeft een bezoek aan Roemenië gebracht, waarbij in verschillende 
plaatsen (Jibou, Petrindu, Zalau, Crasna) gesproken is over de lopende projecten en 
mogelijke nieuwe projecten.  
 
Lopende projecten 
In 2018 is weer steun verleend aan: 
a. "homecare" in Jibou 

Uit de opbrengst van de verkoop van 
tweedehands goederen kon het gehele jaar door 
het homecare-project in Jibou gefinancierd 
worden.  
Een sociaal werkster en een verpleegster gaan op 
bezoek bij en verlenen hulp aan ouderen in Jibou, 
die dat nodig hebben. 
 

b. jeugduitwisseling 
Dit jaar heeft een groep Roemeense jongeren een bezoek gebracht aan Aalten. Zij hebben 
kennis kunnen maken met de wijze van werken bij bedrijven/instellingen van hun keuze en 
hebben samen met de Aaltense jongeren acties gevoerd om geld in te zamelen voor het 
gezamenlijk uitvoeren van projecten in Roemenië. 
c. scholen/kinderopvang. 
Aan een school voor voortgezet onderwijs zijn lesmaterialen gestuurd en aan een lagere 
school en een kinderopvangplek een laptop, alsmede leermaterialen en speelgoed.  
d. aanschaf busje. 
In 2017 is subsidie verkregen voor aan aanschaf van een busje t.b.v. de tweedehands winkel 
in Jibou. Dit is in 2018 aangeschaft. Vanuit dit busje wordt in de dorpen rondom Jibou de 



vanuit Nederland geleverde goederen verkocht, waardoor ook de inwoners daarvan in de 
gelegenheid zijn goede en goedkope goederen (met name kleding) te kopen. 
 
Mogelijke nieuwe projecten. 

Tijdens het bezoek van de bestuursdelegatie aan 
Roemenië is met verschillende organisaties/instanties 
gesproken over mogelijke samenwerking. 
1. Fundatia Crestina Diakonia Filiala Zalau 
Met deze stichting is gesproken over het onderbrengen 
daar van de "homecare" in Jibou.  
Het ziet er naar uit, dat dit in 2019 gerealiseerd zal 
kunnen worden, waardoor de "homecare" activiteiten de 
gewenste bredere basis zullen krijgen 

2. Ziekenhuizen in Jibou en Crasna. 
Beide ziekenhuizen blijken behoefte te hebben aan verschillende medische hulpmiddelen, 
terwijl het ziekenhuis in Jibou graag zou worden geïnformeerd over hoe in Nederland de 
samenwerking tussen ziekenhuizen, huisartsen en zorgorganisaties geregeld is. 
Naar de gevraagde hulpgoederen blijven we uitkijken.  
Met de specifieke vraag van het ziekenhuis in Jibou zijn we nog bezig 
3. Homecare in Petrindu.  

 
Helaas hebben we moeten constateren, dat 
vanwege het ontbreken van medewerking in 
Petrindu geen homecareproject zoals in Jibou van de 
grond zal kunnen komen. 
De hulp aan dit dorp zal beperkt blijven tot het 
leveren van goederen, als daarom gevraagd wordt. 
 
 
 

4. School in Zalau. 
De al jarenlange bestaande contacten met een orthodoxe priester in Zalau (voorheen 
werkzaam in Jibou) heeft geleid tot een transport van schoolmeubilair naar een middelbare 
school in Zalau. 
Die school wil echter ook graag samenwerken met een school in Nederland. Contacten 
daarover met het Graafschapcollege uit Doetinchem zijn gaande. 
5. C.R.R.N. Instituut Jibou 
Ook met dit instituut voor mensen met een geestelijke handicap bestaan al jarenlang 
contacten. Behoefte bestaat hier aan ondersteuning op het gebied van fysiotherapie.  
Zodra de bij dit instituut in uitvoering zijnde reorganisatie achter de rug zal aan dit verzoek 
concrete invulling worden gegeven. 
6. Suntem Parinti Jibou 
Deze stichting biedt ondersteuning aan kinderen met een handicap. 
Naast behoefte aan o.a. kinderkleding, die inmiddels verstrekt is, wil men ook graag 
ondersteuning op het terrein van de fysiotherapie. 
Een Nederlandse fysiotherapeut heeft zich bij het lopen van de Nijmeegse Vierdaagse laten 
sponsoren t.b.v. deze stichting. Hij zal die ondersteuning gaan verlenen. 



 
Activiteiten 
1. Inzamelen goederen 

Het gehele jaar door zijn weer goederen ingezameld. 
Dat gebeurt bij particulieren, maar ook bij 
instellingen. Dat kan ook van alles zijn. 
Huishoudelijke artikelen, veel kleding, medische 
hulpmiddelen (rollators, rolstoelen), incontinentie-
materiaal, bedden, matrassen, tilliften, school-
meubilair, kinderspeelgoed enz. Soms worden 
specifieke artikelen gevraagd vanuit Roemenië. Er 
wordt dan altijd geprobeerd om die te krijgen en 
meestal lukt dat ook. 

2. Goederentransporten 
Er zijn dit jaar twee transporten van de ingezamelde goederen naar Jibou geweest. Bij die 
transporten zijn ook goederen meegegeven, waar specifiek om gevraagd is door o.a. het 
ziekenhuis in Jibou, het ziekenhuis van Crasna, een technische en een lagere school en de 
kinderopvang.  

De goederen, die niet hiervoor bestemd zijn, 
worden voor het merendeel verkocht in een 
tweedehands winkel. Met de opbrengst daarvan 
wordt de "homecare" bekostigd.  
Bij één van die transporten zijn op verzoek ook 
goederen meegegeven voor het Szivárvány-huis, 
een instituut voor geestelijk gehandicapte mensen 
in Tiszafüred (Hongarije), dat relatie heeft met onze 

contacten in Jibou. Ook is voor een school in Salaj meubilair meegegeven. 
3. Kerkdienst 
Tijdens hun verblijf in Nederland hebben de Roemeense jongeren samen met de jongeren 
uit Aalten meegewerkt aan een speciale kerkdienst in de Zuiderkerk, die in het teken stond 
van Roemenië. Na afloop hebben de jongeren de "gängekestocht" door Aalten gemaakt. 
4. Acties 
Het bestuur heeft de  kaartverkoop en garderobe verzorgd tijdens het door Staaltje Aalten 
georganiseerde optreden van Aaltense bands.  
Tijdens het verblijf van de Roemeense jongeren in Aalten hebben de Aaltense jongeren 
samen met hun acties gevoerd om geld in te zamelen voor uit te voeren projecten in 
Roemenië. Er is een autowasdag georganiseerd en tijdens de Aaltendagen zijn goederen 
verkocht. 
5. Deelname Wereldmarkt. 
Deelgenomen is aan de door de Stichting Mondiaalten georganiseerde wereldmarkt, waarop 
alle organisaties uit Aalten, die werkzaam zijn in ontwikkelingslanden, inclusief Oost Europa, 
zich konden presenteren. 
Wij hebben in het museumcafé van het Onderduikmuseum die dag een Roemeniëdag 
georganiseerd, waarop ondernemers en instellingen uit de regio kennis te laten maken met 
de mogelijkheden, die Roemenië biedt. Een vertegenwoordiger van de Roemeense 
ambassade was daarbij ook aanwezig.  



Ook werd die dag continue een door ons vervaardigde powerpointpresentatie vertoond met 
daarin informatie over alle deelnemers aan de markt. 
Verdere informatie. 
Actuele informatie over onze activiteiten is te vinden op de facebookpagina van onze 
stichting genaamd "Stichting Roemenië Aalten - Sălaj".  
 
 
 


