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Alexandru is herstellend van corona 

Alexandru is ernstig ziek geweest. Hij had 
corona, gevolgd door een zware longontsteking 
en trombose. Gelukkig gaat het inmiddels weer 
een stuk beter met hem en kan hij weer bijna 
volledig werken. Behalve het werk wat we in 
Boekarest doen, gaat Alexandru ook regelmatig 
met een voorganger arme gezinnen en ouderen 
buiten Boekarest bezoeken.  Dit werk heeft 
tijdens zijn ziekte stilgelegen, maar kan nu 
gelukkig weer doorgaan. 

 

Bezoeken buiten Boekarest  

 

Het verhaal van Valentina 

In april leerde ik Valentina kennen. Ze zit in de 
12e klas, het laatste jaar van het lyceum. De 
vader van Valentina is overleden toen ze zes 
was en op het moment dat ik haar leerde 
kennen had ze net te horen gekregen dat haar 
moeder ernstig ziek was en niet lang meer te 
leven had. Twee weken daarna is haar moeder 
overleden. Valentina mocht nooit bezoek mee 
naar huis nemen van haar moeder.  Het bleek 
dat dit was vanwege de schrijnende armoede. 
Een piepklein uitgeleefd flatje, waar zelfs geen 
bed in stond.  

 

Dappere Valentina 

Inmiddels is met hulp van verschillende kanten 
het flatje opgeknapt en Valentina is hard aan de 
slag gegaan om alles te doen wat er na het 
overlijden van haar moeder geregeld moet 
worden. Ondanks het feit dat ze door de 
omstandigheden de laatste maanden niet altijd 
naar school geweest is en ook niet voldoende 
tijd had om te leren heeft ze gemiddeld ruim 
een 9 op haar rapport. Eind juni begin juli is het 
eindexamen. Ze wil heel graag verder leren, 
management, of administratie en handel. Ze 
krijgt zolang ze op school zit een 
wezenpensioentje . Op dit moment weet ze nog 
niet precies hoeveel, maar in ieder geval niet 
voldoende om van te leven en zeker niet om 
ook nog een opleiding te doen. We hopen 
daarom dat we haar de komende jaren kunnen 
helpen. 

 

Een trotse Sami, en terecht! 

Sami, de jongen over wie ik 
in de vorige nieuwsbrief 
schreef, vertelde vol trots 
dat zijn juf gezegd heeft dat 
hij dit jaar van alle leerlingen 
in de klas het meest vooruit 
gegaan is. 
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Hamburgers voor de schoolkinderen 

Het schooljaar zit er weer op en zoals elk jaar 
hebben we dat met de kinderen die naar de 
huiswerkbegeleiding komen weer feestelijk 
afgesloten met spelletjes en overheerlijke 
hamburgers gemaakt door de vader van een 
van de kinderen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          .... een mooie afsluiting van het schooljaar! 

 

 

 

 

 

 

Vriendelijke groeten vanuit Roemenië, 

 

Anneke van der Kouwe, 

sinds 1991 in Roemenië 

 

  

 

 

Alexandru, 

projectondersteuner 

 

 
Stichting Help ons Helpen 

Postbus 285  

2220 AG Katwijk aan Zee 

Reknr: NL52INGB0008374646 

o.v.v. Anneke en Alexandru 

 

Meer informatie?  

 Kijk op: 

https://stichtinghelponshelpen.nl/proje

cten-in-roemenie/  

 Of neem contact op met de 

thuisfrontcommissie via: 

 roemenie-tfc@ngk-veenendaal.nl 
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