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Stichting Hulpverlening Christenen in
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B E S TU U RLI J KE
B I J D R AG E
P. Eikelboom

Wat is er een werk verzet in de laatste
maanden van het jaar 2021. Het hele
jaar door hielden we de vinger aan
de pols bij André om in te schatten of
het allemaal nog te doen was, daar.
Welnu, het antwoord is ‘eigenlijk niet’.
Maar dankzij visie, ondernemerschap,
leiderschap, loyaliteit en steun vanuit
Nederland is alles uiteindelijk méér
dan goed gekomen.

W

e zeggen vaak dat de Heere
geeft ‘boven bidden en
verwachten’, welnu, daarvan
zijn we in de laatste maanden van
2021 opnieuw getuige van geweest.
Ja, we hebben er inspanningen voor
moeten leveren, maar de uiteindelijk
kwam het gewoon binnen: via de acties
waarover in het stukje over Staphorst
geschreven wordt, via onverwachte
gulle gevers, via kerkgenootschappen,
via onze fondsenwerver… € 120.000,-kwam er in november/december binnen.
De hulpverlening in Bacau was weer voor
máánden veilig gesteld. Dat was óngekend,
ónverwacht en ónverdiend. Maar ja, is dát
nou niet het belangrijkste kenmerk van
zegeningen, ónverdiend!

Daarom, ik kan het niet laten. De vrucht
van de Geest waarover de apostel Paulus
aan de Galaten in hoofdstuk vijf schrijft is
veelzijdig, veelkleurig en veelbelovend: De
vrucht van de Geest is liefde, blijdschap
en vrede, geduld, vriendelijkheid en
goedheid, geloof, zachtmoedigheid en
matigheid. Deze woorden staan allemaal
voor heel veel. Ze zijn zowel instrument
als resultaat. Zonder liefde geen liefde,
maar ook geen blijdschap en vrede,
geen geduld en loopt u zelf de woorden
verder maar af.
Wij zullen niet makkelijk toe-eigenen dat
wij de vrucht van de Geest hebben of zijn,
maar ik denk dat deze terughoudendheid,
deze bescheidenheid best wel eens
verkeerde bescheidenheid zou kunnen
zijn. De Geest is sinds Pinksteren de
Aanwezigheid van God op aarde.
Wij danken God dat u dit alles gaf, dat Hij
u motiveerde, inspireerde, begeesterde
om te geven. En daarmee is de vrucht van
de Geest ook door u tot uiting gekomen,
in vriendelijkheid en goedheid.
Wij danken God en wij danken u voor alle
goede gaven.
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L IK
DA N K B A R E T E R U G B
IN D E C R IS IS
André Muit

Ondanks alle moeilijkheden waar we
vooral in Roemenië mee te maken
hebben, konden we ook vorig jaar,
door alle betrokkenheid die er is,
veel aandacht besteden aan families
in heel moeilijke omstandigheden.
Onze prioriteit lag vooral bij de
zorg voor zeer arme gezinnen,
evangelisatie, verspreiding van de in
Nederland verzamelde goederen en
het project: toekomst voor elk kind
(schoolbeurzen).
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Evangelisatie en verspreiding van
Bijbels en lectuur
Pastorale begeleiding is altijd belangrijk.
In deze moeilijke tijden hebben we
daar extra aandacht aan besteed.
Onze evangelist Luigi Rosca maar ook
onze maatschappelijk werker Ciprian
Tomita brachten veel huisbezoeken aan
gezinnen in moeilijke omstandigheden.
In 2021 hebben we 500 bijbels en
750 christelijke boeken verspreid over

verschillende steden in Roemenië (Bacau,
Brasov, Boekarest, Iasi, Vaslui).
Gezinnen die op het platteland wonen
hebben het uiterst moeilijk en worden
vaak vergeten. Daarom hebben we
naast de materiele hulp veel meer
Bijbels en lectuur in de dorpen verspreid.
Bijbelstudies, de kinderclub maar ook de
evangelisatie in de gevangenis werden
allemaal kleinschaliger georganiseerd
met inachtneming van de Covid
beperkingen en bestaande regels voor
bezoeken en bijeenkomsten.
Maandelijkse hulp aan 120 gezinnen in
moeilijke situaties
Zorg dragen voor arme gezinnen is altijd
een prioriteit geweest voor Stichting
HCR. Ook in 2021 was dat zo. Het is onze
opdracht om gezinnen een stapje verder
te helpen. En niet om afhankelijk te
blijven van de uitgestoken hand. Dat is

wat ons team in Roemenië voor staat!
Natuurlijk staan we altijd klaar voor de
gezinnen waar een of meerdere personen
met ernstige beperking leven of ouderen
die afhankelijk zijn van hulp. Al de andere
gezinnen proberen we met kleine stapjes
weer op weg te helpen. Vaak zien we
dan dat deze gezinnen ook weer andere
families helpen en hun ervaringen delen.
Financiële hulp in cisissituaties.
Ook het afgelopen jaar hadden we
regelmatig te maken met crisissituaties.
Dat ging zoals meestal om operaties bij
levensbedreigende situaties waar snel
ingegrepen moet worden. We helpen
ook bij uithuiszettingen van mensen
die hun huur niet mee kunnen betalen.
In de meeste gevallen gaat dat om
gezinnen met veel kinderen. Maar ook
hulp bij begrafenissen, medicijnen voor
ernstig zieke mensen en levensmiddelen
voor kankerpatiëntjes.
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We konden 427 personen helpen om wat
licht te brengen in een duister bestaan.

werden ter beschikking gesteld aan
mensen die dat hard nodig hebben.

Medische hulpmiddelen voor
175 personen
Via de hulptransporten die via stichting
HCR naar Roemenië verstuurd worden
krijgen we vaak hulpmiddelen voor
personen met beperkingen. Deze
hulpmiddelen zijn bijzonder waardevol
omdat ze vaak niet te verkrijgen zijn
in Roemenië of heel erg duur zijn en
voor de meeste gezinnen onbetaalbaar
zijn. 175 personen konden we helpen
met rolstoelen, ziekenhuisbedden
voor ernstig zieke mensen (thuis of
in bejaardentehuizen), Douche en
po stoelen, krukken en looprekken.
Ook konden we onderzoektafels doneren
aan het ziekenhuis in Bacau, op de
afdeling spoedeisende hulp.
Ook medische materialen zoals
verbandmiddelen, tilliften en sondes

Studiebeurzen
Voor heel veel kinderen in het
financieel gezien onmogelijk om
onderwijs te volgen. Er is gebrek aan
alles. Bijvoorbeeld: schriften, boeken,
schijfwaren, schoenen, kleding en
vervoer. Om te voorkomen dat deze
kinderen geen onderwijs kunnen volgen
krijgen 20 kinderen een studiebeurs.
Dat gaat om 50 euro per maand.
Dit bedrag maakt het verschil van wel of
geen onderwijs. Een belangrijk verschil
voor de toekomst van deze kinderen!
Transitwoning
In 2021 konden we tijdelijke opvang
bieden aan 3 dakloze gezinnen. Onze
transitwoning gebruiken we om gezinnen
tijdelijk op te vangen en de kinderen in
een veilige omgeving te huisvesten. Deze

tijdelijke opvangtijd gebruiken we om
gezamenlijk een oplossing te vinden voor
de langere termijn.

Dit zijn de projecten die stichting
HCR steunt en die u als lezer van de
nieuwsbrief mogelijk maakt!
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H E T V E R H A A L VA N
S IM O N A N D RO N IC
23 jaar geleden kwam mijn vader,
Mircea Andronic, als evangelist in
Valea Zeletinului terecht, een arm en
achtergesteld gebied in de provincie
Bacau met mensen die gewend
zijn het leven van anderen zuur te
maken, en vaak niet krijgen wat ze
verdienen. Mijn eerste indruk hier
(ik was nog maar 7 jaar) was tijdens
een bijeenkomst waar ongeveer 100
kinderen aanwezig waren.
k voelde me ongemakkelijk en bang
tegelijk. Voordat hij ervoor koos om
hier als zendeling te komen, was mijn
vader predikant in de stad, en nu was het
verschil groot. Ik herinner me dat ik een
kind met gesprongen lippen zag, en ik, een
jongen uit de stad, haalde lippenbalsem
uit mijn zak en gaf dat aan hem. Ik legde
hem uit hoe hij het moest gebruiken maar
voor ik uitgesproken was had hij het al
doorgeslikt omdat het naar frambozen
smaakte. Op weg naar huis zei ik tegen mijn
vader dat ik nooit meer een stap in deze
“wildernis” zou zetten.

Ik herinner met nog heel goed dat mijn
vader thuiskwam na het verspreiden
van de goederen. Hij huilde en vertelde
ons over de reacties van de mensen in
de dorpjes. Al snel kwamen er andere
transporten. Maar hiermee stopte de
samenwerking niet. Elke moeilijke situatie
die mijn vader tegenkwam besprak hij
met André Muit en iedere keer vond hij
een open deur bij Asociatia Betania.
Zo werd er hulp gegeven voor medische
behandelingen, hulp aan gezinnen die
een vader of moeder verloren, hulp
aan gezinnen die hun huis kwijtraakten
en nog veel meer hulp in andere
moeilijke situaties.

Mijn vader kende de activiteiten van
Stichting HCR en Asociatia Betania.

In 2001 werd er een kerk gebouwd in
het gebied waar mijn vader werkte.

I
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Ook kende hij André Muit goed, ze
hadden een bijzonder goede relatie.
Die twee hadden een goed gesprek
over de problemen in het gebied waar
mijn vader evangelist was en zodoende
arriveerde binnen een paar weken het
eerste transport met kleding, schoenen,
speelgoed, meubels en voedsel in
het gebied.

Een baptisten gemeente. Mijn vader koos
ervoor om deze kerk de Betania baptisten
kerk in Satu Nou te noemen. Betania
betekent ook: het huis van de armen, en
voor de armen in dit gebied is er altijd
steun geweest van Asociatia Betania.
Mijn beide ouders zijn in 2016 overleden.
Sindsdien zijn mijn vrouw en ik
zendelingen in dit gebied. Er is niet
heel veel veranderd. Het is helaas
nog steeds een heel arm gebied, met
veel analfabeten die hun gezin niet
kunnen onderhouden. We zijn blij dat
we samen met de leden van de Betania
Baptistenkerk uit Satu Nou deze mensen
kunnen dienen. Naast de hulp die
we kunnen bieden aan de kansarme
gezinnen, zijn we er ook in geslaagd om
educatieve projecten op te zetten.
Een van deze projecten is om tieners
een kans te geven om hun school af te
maken en verder te gaan met voortgezet
onderwijs of zelfs naar een universiteit.
Het betreft financiële steun, grotendeel
via het schoolbeurzen programma van
Asociatia Betania. Door deze steun
kunnen de leerlingen van maandag
t/m vrijdag in een schoolinternaat
verblijven en krijgen ze 3 maaltijden
per dag. Op deze manier kunnen ze
hun opleidingen voortzetten. Zonder
deze hulp zouden ze geen enkele kans
maken. Er zijn dit jaar 18 leerlingen en
4 studenten in dit project.

humanitaire hulp, voedselpakketten en
natuurlijk de schoolbeurzen. Een aantal
van onze leerlingen/studenten zijn
ondergebracht in de gebouwen van
Asociatia Betania. Op hun beurt zetten
deze jongeren zich in als vrijwilliger
bij Betania bij het uitladen van de
transporten uit Nederland en bijvoorbeeld
het klaarmaken van (kerst) pakketten.
We willen u uit de grond van ons hart
bedanken voor de mooie samenwerking
die al zoveel jaren bestaat. Maar ook
voor alles steun die we van u krijgen!
We bidden dat de goede God u zal blijven
gebruiken bij al het belangrijke werk in
Roemenië, en in deze moeilijke tijden
waarin we leven, bidden we tot God om u
te beschermen tegen elk gevaar.
Wij wensen u een gezegend 2022
met de aanwezigheid van onze Heere
Jezus Christus, Gods zegen!

SIMON ANDRONIC
Predikant van de Betania Baptistenkerk
in Satu Nou

We vinden nog steeds steun voor ons
werk bij stichting HCR en Asociatia
Betania. Regelmatig ontvangen we
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E RVA R IN G E N VA N
C IP R IA N TO M ITA
Ik begon dit stukje voor de
nieuwsbrief van Stichting HCR met
een soort van opsomming van onze
activiteiten in 2021. Het was me al
snel duidelijk dat het een soort van
rekenles werd en in overleg met
André heb ik het maar iets anders
vormgegeven met wat gebeurtenissen
in het afgelopen jaar.

H

et afgelopen jaar bracht ons nieuwe
uitdagingen vooral door het grote
aantal hulpaanvragen dat we
binnenkregen. Ik kan mij niet herinneren
dat we eerder zoveel aanvragen per jaar
hadden. Sommige situaties overtreffen
elke verbeelding.
Soms denk je dat je zo ongeveer alles
wel hebt meegemaakt in 25 jaar bij
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Betania toch kom je iedere keer weer voor
verrassingen te staan. Zo ook bij de het
verhaal van twee jonge mensen die zwaar
op de proef zijn gesteld.
Het eerste verhaal gaat over Mihai (27).
Hij komt uit het dorpje Parincea in de
Provincie Bacau. Toe hij 1 jaar oud was
werd hij achtergelaten door zijn moeder
en groeide op in een van de weeshuizen in
Bacau. Op 18-jarige leeftijd moest hij het
kinderhuis verlaten en keerde hij terug
naar zijn geboortedorp. Daar begonnen
de problemen en werd hij door een Roma
familie misleid om in een schaapskooi
te gaan werken. Eenmaal aan het werk
werden al zijn documenten afgepakt en
elke vorm van communicatie verboden.
Zo werd hij als slaaf gebruikt, kreeg een
keer per dag waterige soep en als snel was
hij vel over been.
Ondanks zijn lichte verstandelijke
beperking maakt hij plannen om te
ontsnappen. Dat lukte niet omdat hij
permanent in de gaten werd gehouden
en ’s avonds onder onvoorstelbare
omstandigheden werd opgesloten.
Geen water om zich te wassen geen
mogelijkheid om zich om te kunnen

kleden. Hij werd uitgebuit, vooral omdat
deze Roma familie wist dat hij geen
familie had. Hij werd zwaar depressief
en de Roma familie bedacht dat het
verstandig zou zijn om hen te verhandelen
en te verkopen in een westers land.
Eenmaal bij de douane aangekomen
lukte het deze familie niet om hem
illegaal de grens over te krijgen. In een
moment van onoplettendheid slaagde
Mihai erin om te ontsnappen. Eenmaal
in Bacau aangekomen verborg hij zich
in een verlaten huis. Later vertelde hij
dat hij ratten zijn enige vrienden waren
die hem ‘s nachts opzochten. Hij kwam
naar ons met deze twee ratten, zoals hij
zei, maar gelukkig blekken ze van pluche
(speelgoed) te zijn. Het huis waar hij nu
onderdak zocht werd 10 jaar geleden
bewoond door een andere familie die deel
uitmaakt van de gezinnen die HCR steunt.
Een huis zonder ramen en deuren, een
bouwval, waar we die familie toentertijd
snel uitgehaald hebben. Die wonen nu
in veel betere omstandigheden in de
stad en hebben hun zelfstandigheid
teruggevonden. Dit verlaten huis van
voormalige militaire eenheden is vaker
het “toneel” van bloedige gevechten
tussen weeskinderen over wie daar
gaat wonen.
Toen hij uitgehongerd bij ons kwam,
hebben we gelijk actie ondernomen voor
degelijk onderdak, warmte, water en
voedsel. Ook konden we wat medicijnen
regelen die hij hard nodig had. We hopen
dat zijn verdrietige verhaal van uitgebuite
wees hier eindigt. Op dit moment werken
we aan zijn medisch dossier, zoeken

we een woning of kamer waar hij kan
herstellen van de trauma’s die hij heeft
ervaren. Om u te laten zien hoe die die
trauma’s zijn geef ik als voorbeeld de
opmerking van Mihai. Op een gegeven
moment vertelde hij dat hij zijn moeder
nu echt had gevonden. Toen wij hem
vroegen: waar heb je haar gevonden dan
gaf hij als antwoord: “Hier bij Betania.”
Werk aan de winkel zoals u kan lezen!
De tweede jongeman waarover ik u wil
vertellen heet Marinel (22).
Hij komt uit het dorpje Rosiori, ook
in de Provincie Bacau. Zijn vader is
overleden en zijn moeder verslaafd aan
alcohol. Ze heeft hem op jonge leeftijd
ergen achtergelaten. Hij groeide op in
een weeshuis in Bacau en volgde de
technische school om zodoende in de
bouw te gaan werken. Maar omdat hij
zwak en klein was kon hij de bouw niet
aan en ging werken bij een winkel die
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krakelingen verkocht.Al snel hadden
de criminele bendes in de gaten dat
hij wees was en geen familie had. Zijn
geld, telefoon en andere zaken werden
vele malen van hem afgepakt. Zijn
enige voedsel was water vermengd
met suiker. Deze situatie verslechterde
zijn gezondheid maar ook bijvoorbeeld
zijn tanden.
Eenmaal bij Betania aangekomen
veranderde zijn situatie. Als eerste
zorgden we ervoor dat hij beschermd
werd tegen de criminelen. Ook kreeg
hij financiële steun voor medische zorg,
identiteitsdocumenten en een betere
baan. Hij zegt dat hij heel gelukkig en
blij is met deze situatie. Hij voelt zich
veilig en beschermd tegen elk gevaar.
Mede ook omdat hij in het verleden is
benaderd door mensenhandelaren die
slachtoffers zochten om in het buitenland
te worden uitgebuit.
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Als ik even over de problemen van het
maatschappelijk werk heenstap, kom
er iets in me op waarvan ik hoop dat
het nuttig zal zijn voor anderen als
levensfilosofie. In het boek van C.S.
Lewis (Miracles) vertelt de auteur over
het wonder van de menswording van
Jezus waarbij hij ons iets laat zien als een
levensles die op het werk kan worden
toegepast. We zagen in het verhaal van
de twee jonge mensen die als kinderen
alleen op de wereld zijn achtergelaten
dat ze extreem kwetsbaar zijn en in een
ondergeschikte positie in de samenleving
staan en klaar om ten prooi te vallen
aan de sterkeren. Wat leren we van
het wonder van de menswording van
Jezus? We leren dat God ons laat zien
dat we als sterke degene moeten zijn die
voor de zwakkere, zeker ook de wezen,
zorgt. Ons dienstbaar te stellen aan de
kwetsbaren in de maatschappij.
Gods wet is niet de wet van de natuur,
maar de wet van liefde, die is altijd
bovennatuurlijk! Het bovennatuurlijke
daalde onder ons neer, leed voor ons
en stierf voor ons om ons te redden,
dat is de inhoud van het wonder van de
menswording. In de wet van de natuur
voedt de sterkere zich met de zwakkere.
Zoals we in dit artikel konden lezen.
De sterkere beheerst het leven van de
zwakkere. We zien hoe de sterken ze
zwakken uitbuiten. In de wet van de liefde
daarentegen zorgen de sterkeren voor de
kwetsbare mensen.
Wie liefheeft offert zichzelf op ter wille
van zijn naaste.

VO E D S E L‑
PA K K E T T E N A K T I E
In “De Staphorster” lazen we het
volgende:

D

e werkgroep van de
HCR is blij met het
resultaat van de jaarlijkse
voedselpakkettenactie. Er is
een mooi bedrag van € 12.103,- binnengekomen. In dit bedrag
is inbegrepen de eenmalige
zendingsgeldactie van de
‘Scholen met den Bijbel’ en een
frikandellenactie op de Pieter Zandt
scholengemeenschap. Het team van
de HCR in Roemenië laat weten onder
de indruk te zijn van het resultaat.
De jaarlijkse voedselpakkettenactie
in Staphorst is door de jaren heen een
begrip geworden. Nu voor het tweede
jaar op een andere manier de actie
wordt gevoerd via de scholen waarbij
ook de ouders zeer nauw betrokken zijn
is het resultaat verbluffend. Het geeft

echt een warm gevoel dat dit mogelijk
is voor de medemens die het uiterst
moeilijk heeft. De huidige manier van
inzamelen is ook belangrijk voor de
transportkosten die alsmaar stijgen en
ook in Bacau is men er erg blij mee want
ze kunnen eerder met de voorbereidingen
beginnen en ook kunnen daar de
inkopen gedaan worden tot steun van
de plaatselijke winkels. Dus samengevat
is door de omstandigheden een win-win
situatie ontstaan.
Door de lezers van deze nieuwsbrief is ook
zeer goed op de voedselpakkettenactie
gereageerd. De totale opbrengst is
€ 26.000,-- geworden. Omdat de
geplande 600 pakketten ruimschoot met
dit geweldige bedrag ruimschoots konden
worden betaald kan het meerdere aan
de extra noodhulp-aanvragen worden
besteed. In het artikel van André hebt u
hierover kunnen lezen: aan 200 gezinnen.
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N O O D FO N D S VO O R
DE
V LU C H T E L IN G E N U IT IË
N
O E K R A ÏN E IN RO E M E
De vreselijke oorlog in de Oekraïne
zorgt voor een grote stroom
vluchtelingen. De Europese Unie schat
het aantal vluchtelingen op 7 miljoen.
De vluchtelingenstroom in de landen
die aan de Oekraïne grenzen is enorm!
In Polen, Moldavië en in Roemenië
zijn de afgelopen tijd tienduizenden
vluchtelingen de grens overgekomen.

O

ok wij als organisatie in Bacau
kunnen onze ogen niet sluiten
voor het drama wat op korte
afstand afspeelt in de Oekraïne. We zijn
genoodzaakt om in te grijpen waar we
kunnen om de vluchtelingen te helpen.
De geschiedenis heeft ons geleerd dat
kinderen het meeste lijden dat is ook hier
het geval.

Moeders met kleine kinderen steken
de grens over, de vaders blijven in de
Oekraïne om voor hun vrijheid te vechten.
Onbeschrijfelijke taferelen vinden plaats
aan de grensovergangen van de Oekraïne
en Moldavië richting Roemenië. Samen
met collega organisaties die nog meer
in het noorden gevestigd zijn, zetten we
ons in om een oplossing te vinden voor
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deze mensen. De inzet van de Roemeense
organisaties is indrukwekkend. Ook in
Bacau hebben we binnen onze organisatie
50 plaatsen voor vluchtelingen
vrijgemaakt. Het aantal vluchtelingen
dat onze kant op komt wordt met de dag
groter en steeds meer mensen stellen
hun huis voor hen open. Wat mensen en
vrijwilligers betreft hebben we binnen
de organisaties alles wat we nodig
hebben. Het ontbreekt ons aan financiële
middelen om al deze mensen op te
vangen. Vooral na de pandemie zijn de
financiën beperkt. Wij hebben uw hulp
nodig voor het verzorgen van onderdak,
maaltijden, medicijnen en anderen eerste
levensbehoeften voor de vluchtelingen
uit de Oekraïne! De mensen en dan vooral
de kinderen uit Oekraïne lijden onder
dit vreselijke drama. En wanneer de hele
wereld machteloos staat tegenover deze
tragedie zijn onze gedachten en gebeden
bij de zwaar beproefde bevolking van de
Oekraïne. We vragen u om bij te dragen
aan het noodfonds voor directe hulp aan
de vluchtelingen uit de Oekraïne! Vermeld
even op de overmaking dit doel.
Dit kan op beide nummers van ING en
RABO bank.

H C R N IEUWS E N
PE N N IN G M E E S TE R
Werkgroep “ IJssel en Lek “
Deze werkgroep heeft weer een mooi
boekje samengesteld waar online een
aantal artikelen gekocht kunnen worden.
Tot 19 februari was de gelegenheid
om dit te doen en deze werkgroep
hoopt dat velen dat ook zullen doen.
Het is nog steeds niet mogelijk om een
verkoping te organiseren vanwege
de beperkingen. We zijn erg blij dat er
jongeren en ouderen zijn die met elkaar
dit willen organiseren zodat er toch
inkomsten zijn die we zonder verkoping
zouden missen. Zaterdag 12 maart is
de bezorgdag, afhalen behoort ook tot
de mogelijkheden.

Vacature penningmeester
Deze vacature is ontstaan door het
vertrek van Maris Goudzwaard aan
het einde van vorig jaar die 6 jaar dit
werk met grote nauwgezetheid heeft
verricht. We zijn hem zeer dankbaar
voor al het werk dat hij gedurende deze
jaren op vrijwillige basis heeft gedaan.
Nauwgezetheid noemde we al maar
we kunnen ook zeggen met uiterste
preciesie heeft hij zijn werk mogen
doen. Onze voorzitter (die tijdelijk zijn
werkzaamheden op zich heeft genomen)
heeft Maris nogmaals bedankt bij
het bezoek dat hij begin dit jaar bij de
familie Goudzwaard samen met zijn
vrouw bracht.

Wie wordt onze Penningmeester?
Wij zijn als bestuur op zoek naar een persoon die deze vrijwillige job op zich wil nemen.
Werken voor een stichting als HCR is een mooie invulling en geeft voldoening als je als
bestuur mee mag werken wat daar in Bacau mogelijk gemaakt wordt door steun uit
Nederland. Een groot deel van de administratie is geautomatiseerd zodat de tijd die
hiermee gemoeid is meevalt. De vergaderingen van het bestuur zijn ca. acht keer per jaar
en afhankelijk van zaken die aandacht vragen. Online vergaderen is de afgelopen tijd
aan de orde geweest gezien de beperkingen. Dit heeft ook voordelen wat betreft reistijd
en kosten.

Is uw interesse gewekt neem dan kontakt op met onze voorzitter
Pleun Eikelboom te bereiken op: 06-11159687 of met de secretaris
Kees Vroegindeweij op: 06- 53444791
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