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Een terugblik van de activiteiten in 2019 

 

In Maart heeft weer het jaarlijkse transport plaatsgevonden. Veel materiaal zoals kleding, 
schoolbankjes schoenen enz.  Goederen die verdeeld worden onder de arme Roma mensen. Het 
transport werd wederom gesponsord door Dhr. Anker van de firma A Ware food groep.  Hartelijk 
bedankt namens de stichting en de mensen uit Roemenie voor uw hulp. 

In 2019 zijn er  wederom twee keer studenten van de Universiteit uit Breda 
geweest die geholpen hebben met verschillende projecten  in het 
zigeunerdorp Geoagui en Orastie . Dit project staat onder leiding van Jan en 
Gerry Aarts,  Stichting hulp door genade en Tijs en Jessica Priem, Stichting 
Pelunca.  
De studenten  waren onder de indruk van de armoede onder de bevolking 
op een afstand van 1700 km van huis.  

Kinderen die geen onderwijs krijgen en daardoor weinig uitzicht voor een goede toekomst. Ouders 
die hun  kinderen niet kunnen helpen daar zij zelf ook geen onderwijs gevolgd hebben. Bij geen 
voldoende kleding en schoolartikelen mogen zij niet naar school.  
De studenten hebben de kinderen een geweldige week bezorgd met spel en animatie, weer  
verschillende huisjes  opgeknapt en  voedselpakketten uitgedeeld aan de gezinnen en ouderen.  
Hartelijk dank aan de studenten voor hun geweldige inzet en enthousiasme . 
 
Eind juni hebben 25 kinderen vanuit het jeugdhuis Halta in Cugir drie 
geweldige dagen gehad in Romos met spel,  sport, knutselen enz.   De 
begeleiding werd mede verzorgd door de samenwerkende stichting Phoneo. 
De Stichting hulp door genade heeft ook hiervoor een sponsorbedrag ter 
beschikking gesteld. 
 
Tweede helft van Juli zijn  55 kinderen uit de stad Boekarest op vakantie geweest in Hollands Hof, 
Romos. Het verblijf wordt grotendeels gesponsord door de Stichting Wees 
een Lach  en door de Stichting Hulp door Genade.  Deze kinderen genieten 
van de natuur en de aandacht die ze krijgen met sport en spel en 
onbezorgd kunnen spelen. Zij verheugen zich elk jaar weer om te komen. In 
2020 wordt het moeilijk voor ze. De Stichting Wees een Lach stopt met de 
sponsoring. De kinderen hopen dat er een nieuwe sponsor komt zodat de 
vakantie ook in 2020 door kan gaan. 
Wilt u een van de vakantieprojecten ondersteunen zodat deze kinderen kunnen  genieten van een 
zorgeloze week , meldt dan bij uw gift “kindervakantiewerk”.  De lach van de kinderen is het waard.  
Zijn er groepen, scholen of kent u iemand die ook een project wilt doen, neem dan contact op met de 
stichting om de mogelijkheden te overleggen. 
 
Een groep vrijwilligers uit Nederland hebben samen met Jan Aarts, Stichting Hulp door Genade,  een 
huisje gebouwd voor een gezin met 10 kinderen. Zij hadden maar een vertrekje.  
 
 
 
 
 
 
 



 
Augustus:  de maand van de Top Cauberg Challenge. De wielrenners brachten met hun sportieve 
prestatie weer een mooi bedrag bijeen voor het jeugdhuis in Cugir draaiende te houden.  
 
September: de scholen beginnen weer. Ook nu heeft de fam. 
Van Eck samen met vrienden weer gezorgd dat bijna honderd 
kinderen werden voorzien van een schoolpakket. Dit verdient 
een dikke pluim. Bedankt voor de hulp en inzet. 
 
 
Oktober was voor de zigeunermensen uit Geoagui een 
rampmaand. Vijf huisjes werden totaal verwoest door  brand. De 
regen en koude periode was aangebroken. Daar de mensen 
hiervoor niet verzekerd zijn moest er veel overleg plaatsvinden 
met de gemeente Geoagiu.  
Uiteindelijk besloten deze om te huisjes op te bouwen helaas 
alleen de ruwbouw zonder ramen of deuren. Er werden snel enkele 
acties ondernomen door de Stichting Pelunca en Stichting Hulp door 
Genade. Gelukkig konden er ramen en deuren geplaatst worden en was 
er ook nog wat geld voor een paar kacheltjes.  
 
 
Zo ziet u dat we zonder  al uw hulp en inzet  deze projecten in Roemenie niet kan runnen.  
Samen kunnen we de mensen een beetje vreugde  in het leven geven en helpen naar een betere 
toekomst. 
Namens de kinderen en de Stichting hartelijk bedankt en we hopen dat ook het komende jaar weer 
op uw steun te mogen rekenen. Deze is hard nodig. 
 

- We zijn ANBI gecertificeerd 
- Indien u ons wilt ondersteunen dan kunt u uw bijdrage overmaken op ABN/AMRO stichting 

Hulp door Genade   IBAN: NL 28 ABNA 0515679410 
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