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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". 
Aan diverse personen/organisaties/instellingen in de 
provincie Salăj is in dit verslagjaar weer  ondersteuning 
verleend. 

 
Bestuur 

Op 16 november overleed ons 
bestuurslid Theo te Linde.  
Officieel was hij penningmeester, 
maar in de praktijk was hij hét gezicht 
van onze stichting. Hij was het 
aanspreekpunt, hij organiseerde de 
goedereninzameling en de transpor-
ten, hij regelde de jongerenuitwisse-
lingen, hij bereidde de werkbezoeken 
voor, hij onderhield de email- en 
telefonische contacten met de 
partners in Roemenië, kortom hij was 
dé drijvende kracht achter de 
stichting. We zullen hem missen. 

Ter gelegenheid van Koningsdag ontving ons bestuurslid Frans Stoltenborg een koninklijke 
onderscheiding. Hij werd lid in de Orde van Oranje Nassau, mede vanwege zijn verdiensten 
voor onze stichting.  
Het bestuur vergaderde 6 keer. In elke vergadering is gesproken over bestuursuitbreiding. 
De zoektocht naar nieuwe bestuursleden heeft evenwel tot nu toe geen resultaat gehad. 
 
Activiteiten. 
a. Inzameling goederen 

 
Het gehele jaar door zijn goederen ingezameld. Dat gebeurt 
bij particulieren, maar ook bij instellingen. Allerlei soorten 
goederen zijn ingezameld: huishoudelijke artikelen, veel 
kleding, medische hulpmiddelen (rollators, rolstoelen), 
incontinentie-materiaal, bedden, matrassen, school-
meubilair, kinderspeelgoed enz. 
 

b. transport goederen. 
Er zijn dit jaar twee transporten van de ingezamelde goederen naar Jibou geweest.  
Bij één van de transporten zijn ook goederen (vooral matrassen) meegegeven voor het 
Szivárvány-huis, een instituut voor geestelijk gehandicapte mensen in Tiszafüred (Hongarije), 
dat relatie heeft met onze contacten in Jibou. 
Bij het andere transport is op verzoek van Claudiu Nechita, een orthodoxe priester in Zalau 
(voorheen werkzaam in Jibou) o.a. schoolmeubilair meegegeven voor een school in Hida.  



De goederen, die geen specifieke bestemming hebben, worden in Jibou voor het merendeel 
verkocht in een tweedehands winkel. Met de opbrengst daarvan wordt de "homecare" 
bekostigd en andere sociale projecten (zoals voedselvoorziening) gefinancierd. 
c. ondersteuning “homecare-project” Jibou. 
Een sociaal werkster en een verpleegster gaan op bezoek bij en verlenen hulp aan ouderen 
in Jibou, die dat nodig hebben. 
In de loop van dit verslagjaar is het “homecare-project” ondergebracht in een stichting, die is 
ondergebracht bij de Fundatia Crestina Diakonia Filiala Zalau. Daarmee heeft dit project de 
door ons gewenste bredere en daarmee solidere basis gekregen. 
Om te kunnen voldoen aan de eisen van de Fundatia moest het verkooppunt worden 
aangepast. Onze stichting heeft gezorgd voor de financiering daarvan. 
Ook is in het verslagjaar een nieuwe ruimte voor de opslag van de tweedehands goederen in 
Jibou in gebruik genomen. Onze stichting heeft de huur daarvan voor het eerste jaar 
bekostigd. 
d. project “Zeg nee tegen corruptie”. 
Wijlen ons bestuurslid Theo te Linde was op persoonlijke titel betrokken bij het project “Zeg 
nee tegen corruptie” van de county Salaj. In het kader van dit project is een delegatie van de 
county in Aalten geweest om kennis te nemen van de wijze waarop in Nederland de 
corruptie wordt aangepakt. Enkele leden van de delegatie waren en zijn nog betrokken bij 
(vorige) projecten van onze stichting. Van hun aanwezigheid is gebruik gemaakt om te 
overleggen over (de voortgang van deze) projecten. 
e. overleg met dominee Roberto. 
De organisator van het “homecare-project” in Jibou, dominee Roberto, heeft met zijn vrouw 
in het verslagjaar een (privé-)bezoek aan Aalten gebracht. Van die gelegenheid is ook 
gebruik gemaakt om overleg met hem te plegen. 
f. overleg met andere Aaltense organisaties, die actief zijn in Roemenië. 
In de gemeente Aalten zijn naast onze stichting nog vier organisaties, die werkzaam   zijn in 
Roemenië. Op ons initiatief heeft een bespreking daarmee plaatsgevonden. Enkele 
organisaties bleken nauwelijks nog actief te zijn. Met de nog wel actieve organisaties (2 
stuks) zijn afspraken gemaakt over het over en weer informeren van elkaar en zo mogelijk 
gebruik maken van elkaars transporten. 
g. Granny project. 
Nu het “home-care-project” is ondergebracht bij de Fundatia Diakonia is het formeel 
mogelijk aan Dorcas te vragen hun project “Sponsor een granny (oudere)” ook voor Jibou en 
omgeving op te zetten. Tijdens het komende werkbezoek aan Jibou zal dit een punt van 
bespreking zijn. 
h. jeugduitwisseling. 
Aan de succesvolle jarenlange samenwerking met de PKN Kerk Aalten op het gebied van de 
uitwisseling van jeugd uit Aalten (Nederland ) en Jibou (Roemenië) is in dit verslagjaar helaas 
een einde gekomen. Vanwege gebrek aan belangstelling heeft de PKN kerk besloten hier niet 
meer mee door te gaan. 
i. hoe verder? 
Het bestuur heeft zich in dit verslagjaar verschillende malen gebogen over de toekomst van 
onze stichting en dan met name over de vraag welke organisaties/instellingen/personen  wij 
blijven ondersteunen en op welke manier. Maar ook zorgen over de bestuursbezetting en 
daarmee over de continuïteit van onze stichting zijn verschillende malen ter sprake geweest. 
Ten aan zien van: 
1. Homecareproject Jibou; 
2. ziekenhuizen van Jibou en Crasna; 
3. Cuzaplac/Petrindu; 
4. County Salaj; 
 



 
 
 
 
 
 
5. JRRN Instituut Jibou (instituut  
     voor gehandicapte mensen); 
 
 
 
 
 
 
 

6. stichting Suntem Parenti (ondersteuning aan kinderen met een handicap); 
7. diverse personen; 
zijn besluiten genomen hoe wij denken daarmee in de toekomst verder te gaan. Tijdens de 
werkbezoeken, die we het volgende jaar aan Roemenië zullen brengen, zullen deze besluiten 
met de betrokken organisaties/instellingen/personen besproken worden. 
 
Verdere informatie. 
Actuele informatie over onze activiteiten is te vinden op de facebookpagina van onze 
stichting genaamd "Stichting Roemenië Aalten - Sălaj".  
 


