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Namens de stichting Hulp door Genade en de kinderen van Cugir  willen we u nog een voorspoedig, 
gezond en gezegend 2017 wensen.  
We willen u bedanken voor uw hulp en ondersteuning in het afgelopen jaar, zonder uw hulp kunnen 
we de kinderen daar ook niet helpen. 
 

Een terugblik op 2016 
 
Er is weer een groot transport geweest met allerlei hulpmiddelen en kleding. 
De mensen en vooral de kinderen waren er erg blij mee. 
 
In de zomer is er een brand geweest bij een jong gezin in de bergen  van Cugir, door een 
kortsluiting. Hun dochtertje van  5 jaar had behoorlijk wat brandwonden.  Het duurde 
ongeveer 3 uur voordat ze medische hulp kreeg .  Om haar te helpen moesten ze eerst 
een stuk lopen, daarna met een auto van de buren naar  het dichtstbijzijnde dorp 
vanwaar ze met een ambulance verder werd vervoerd. Het meisje heeft drie maanden 
in het ziekenhuis gelegen ongeveer 50 km van huis. Haar moeder is zoveel mogelijk daar 
gebleven maar vader moest terug.  
Aangezien de plaats niet was te bereiken door de brandweer is van het huisje niet veel 
overgebleven dan de verbrande muren. Ze zijn opgevangen bij de oma die  in een 
“huisje” ernaast woont. 
Jan en Gerry Aarts hebben namens  de Stichting het gezin voorzien van de nodige 
meubels, kleding en materiaal om het huis weer een beetje bewoonbaar te maken. 
Geen verzekering of andere hulp is er voor deze mensen.   
 
In Cugir hebben ook enkele veranderingen plaats gevonden. Onze Stichting heeft al een tijdje 
gezocht naar samenwerking  met een andere stichting. Dit  om de continuïteit van het jeugdhuis te 
waarborgen voor de toekomst.  We zijn in contact gekomen met de stichting Phoneo die opgericht is 
door een Nederlands echtpaar dat sinds 2001 in Roemenie woont. Zij werken op dezelfde wijze   met 
Roma kinderen . Het voordeel is dat zij er wonen, een grotere achterban hebben daardoor  meer 
mogelijkheden.  Ze werken met Nederlands en Roemeens personeel en hebben  hierdoor  een beter 
toezicht  op alles. Geven bijbelstudies aan internationale studenten, die ’s middags aan de Roma 
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kinderen studie begeleiding geven en sport en spel  activiteiten organiseren. Hiermee is er een 
stabielere omgeving voor de kinderen. 
 

Samen met Phoneo hebben we een project gestart in Cugir. Bread to Live. 

Geen werk, geen uitkering, koude winters en veel kinderen: de ingredienten 
voor honger in de Roma-wijken. 
Gezinnen in deze schrijnende omstandigheden worden opgenomen in het 
Bread To Live sponsorprogramma. Voor elk gezin zoeken we een sponsor die 
een van de kinderen maandelijks voor een vast bedrag ondersteunt. Met het 
sponsorgeld  betalen wij de plaatselijke winkel waar de ouders wekelijks voor dit bedrag  
levensmiddelen kunnen halen. Een enorme uitkomst zeker voor veel alleenstaande moeders.  
Ieder kwartaal gaat iemand van het team op huisbezoek bij uw sponsorkind om te kijken hoe het 
gaat en of alles juist verloopt. U kunt corresponderen met uw sponsorkind. Uw kaartje of brief wordt 
dan aan hem/haar gegeven en voorgelezen.  Het sponsorbedrag is € 20,00 per kind/gezin per maand 
Bent u geïnteresseerd neem dan contact met ons op. U helpt het leven van een kind weer hoop te 
geven. 
  
In augustus zijn 35 kinderen uit Boekarest op vakantie geweest in Romos in 
Hollands Hof. Een  vakantie verblijf dat gerund wordt door Jan en Gerry Aarts. 
De groep werd grotendeels  gesponsord door de Stichting Wees een lach en 
door een bijdrage van de Stichting Hulp door Genade. De kinderen hebben 10 
dagen genoten van een onbezorgde tijd in de natuur zonder de stank en drukte 
van Boekarest. De bijgevoegde foto’s spreken voor zich. Ook dit is een project 
dat we vaker zouden willen ondersteunen voor  meerdere kinderen.  Wilt u 
daarbij steunen dan kan dat uiteraard .  Meld bij uw gift “kindervakantiewerk”. 
De vreugde van de kinderen is het waard. 

 
De kinderen hebben allemaal nieuwe schoenen gekregen wat natuurlijk groot 
feest was.  Deze waren gesponsord  door schoenhandel Wechseler uit Valkenburg. 
Namens de  enthousiaste kinderen hartelijk dank hiervoor.  

  

 
 
In Maart  gaat weer een groot transport wat gesponsord wordt door de 
 A warefood group.  Hiervoor nogmaals onze dank want dat scheelt een grote hap in het budget. 
 
De Stichting heeft een flink sponsorbedrag ontvangen  om het gebouw op te 
knappen en te voorzien van de wettelijke, en door de gemeente opgelegde 
brandpreventie.  
Hierdoor kunnen de kinderen blijven genieten van de opvang, en hebben ze 
een warme plaats om hun huiswerk te maken en te spelen.  
Namens de kinderen en ons hartelijk bedankt hiervoor. 
 
 
 



 
 
In augustus heeft het wielerevenement de Top Cauberg Challenge weer plaatsgevonden.  De renners 
hebben  met hun sportieve prestatie hiermee ook een bedrag voor de kinderen bijeen gefietst . 
Dank  aan de vrijwilligers die de Stichting  geholpen hebben om dit evenement te doen slagen. 
 
September het begin van een nieuw schooljaar. De kinderen  hebben de 
schoolpakketten ontvangen die ook dit jaar weer  gesponsord werden 
door de Fam. V.Eck uit Merkelbeek. Geweldig bedankt.   
  
In oktober is er op de regionale zender L1 een uitzending geweest van 
Marijn Poels. Limburg Helpt 6 Jaar later. Een terugblik en een overzicht 
van  hoe het nu gaat. Deze documentaire is te zien via: https://l1.nl/terug-naar-roemenie-122877  of 
op de stite:www.stichtinghulpdoorgenade.nl 
 
Op de Kerstmarkt Santa’s Gift Factory te Valkenburg hebben vrijwilligers elk weekend wafels 
gebakken,  broodje  met worst en soep  verkocht  voor de kinderen in Roemenie.  
 
Zonder al uw hulp en inzet kan de Stichting dit project in Cugir Roemenie niet runnen. Onze 
hartelijke dank voor uw inzet en bijdrage.  
We blijven aan de weg timmeren om die kinderen ook een beetje vreugde in hun leven te geven., 
wat voor bijna alle  kinderen hier  vanzelfsprekend is.  
We hopen ook in 2017 op uw steun . 
 
Wat het jaar 2017 gaat brengen, wie zal het zeggen. We hopen op veel gezondheid en liefde voor 
alle mensen, verdraagzaamheid en begrip. 
 
 
 
-  We zijn ANBI gecertificeerd 
-  Kent u mensen die een kind willen sponsoren in het project Bread to Live . Laat ze dan contact met       
   ons opnemen 
-  Indien u extra wilt ondersteunen dan kunt u uw bijdrage overmaken op ABN/AMRO  
    Stichting Hulp door genade IBAN: NL 28 ABNA 0515679410 
 
 
 
 
 
Het bestuur Stichting Hulp door Genade 
Secr. Gerry Aarts 
Tel. 06-11321664 
Email: info@stichtinghulpdoorgenade.nl 
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