
 
Jaarverslag 2021 

 
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 ook in dit verslagjaar 
weer ondersteuning verleend, echter in mindere mate dan in andere jaren. 
 
Bestuur 
In de samenstelling van het bestuur is in het verslagjaar geen verandering gekomen. 
Het bestaat uit:  
Jan Klooster sr., voorzitter 
Romke van der Meer, secretaris 
Wim Hofacker, bestuurslid 
Frans Stoltenborg, bestuurslid 
Jan Ebbers, bestuurslid. 
Het bestuur vergaderde 5 keer. Vanwege de coronacrisis kon pas vanaf mei weer vergaderd 
worden. In de vergaderingen is verschillende malen gesproken over aanvulling/uitbreiding 
van het bestuur, zonder resultaat helaas. Ook een gerichte actie om jongeren, die in het 
verleden meegedaan hebben aan de jongerenuitwisseling, warm te maken voor een 
bestuursfunctie, heeft geen nieuwe bestuursleden opgeleverd. 
 
Activiteiten. 
a. Inzameling goederen 
Vanwege de coronapandemie konden tot mei geen goederen ingezameld worden. In de loop 
van het jaar kregen we te horen, dat vanaf 2022 geen gebruik meer kan worden gemaakt 
van het gehuurde magazijn voor de opslag van de ingezamelde goederen. 
Desondanks zijn nog heel wat goederen bij particulieren en instellingen ingezameld, goed 
voor 2 transporten, waarvan 1 transport met twee vrachtwagens tegelijk. 
b. transport goederen. 

Bij het eerste transport gingen o.a. 20 
ziekenhuisbedden mee en verder nog 
huisraad, huishoudelijke artikelen en 
kleding. 
Het volgende transport werd uitge-
voerd met 2 vrachtwagens tegelijk en 
werd gedaan in samenwerking met een 
collega-organisatie uit Aalten, die ook 
actief is in Roemenië.   
Ook bij dit transport zijn weer bedden, 
matrassen en vooral ook kleding mee-
gegeven. 

De ziekenhuisbedden zijn afgeleverd bij het ziekenhuis in Crasna en de overige goederen in 
Jibou, waar ze zullen worden verkocht in een winkel voor tweedehands spullen  
Met de opbrengst daarvan wordt het "homecare-project" bekostigd. In het kader van dit 
project gaan een sociaal werkster en een verpleegster op bezoek bij en verlenen hulp aan 
ouderen in Jibou, die dat nodig hebben. 



Ook andere sociale projecten (zoals voedselvoorziening) worden met de opbrengst van de 
goederenverkoop gefinancierd. 
c. opheffing stichting. 
Gelet op de leeftijd van de zittende bestuursleden is al jarenlang geprobeerd nieuwe jongere 
bestuursleden te werven. Zoals gezegd helaas zonder resultaat. Mede daarom maar ook 
vanwege het vervallen van de opslagruimte heeft het bestuur besloten de stichting op te 
heffen. 
Als opheffingsdatum was aanvankelijk gekozen 31 december 2021. Het was de bedoeling 
tevoren als bestuur de partners in Roemenië te bezoeken om ze persoonlijk op de hoogte 
stellen hiervan. Vanwege de coronapandemie is dit bezoek uitgesteld tot 2022 en daarom is 
de opheffing opgeschoven naar een later nog te bepalen datum. 
d. samenwerking Dorcas/Roemenië. 
De jarenlange samenwerking met Dorcas, afdeling Aalten wat betreft de overname van niet 
courante tweedehands kleding voor de partners in Roemenië zal na de opheffing een vervolg 
krijgen in die zin, dat die kleding daarvoor beschikbaar blijft en door een bevriende stichting 
uit Meerkerk getransporteerd zal worden. 
 
Verdere informatie. 
Actuele informatie over onze activiteiten is te vinden op de facebookpagina van onze 
stichting genaamd "Stichting Roemenië Aalten - Sălaj".  
 


