
 

 
Waar het in de vorige nieuwsbrief (alweer te lang geleden...) vooral over de pandemie ging, met 
alle bijbehorende problemen en beperkingen, is momenteel de oorlog tussen Oekraïne en Rusland 
een dramatische gebeurtenis.  
 
Oorlog 
Aangezien Roemenië in het noorden direct aan Oekraïne grenst (zo’n 600 km), en in het oosten 
indirect doordat Moldavië er nog tussen ligt, is de spanning vanaf de eerste oorlogsdag goed 
voelbaar. Enorm veel vluchtelingen kwamen en komen ons land binnen. Een noodsituatie waarop 
de Roemeense autoriteiten absoluut niet voorbereid waren, waardoor er veel burgerinitiatieven 
ontplooid werden: voedsel en eerste hulp aan de grens, vervoer, slaapplaatsen, ook veel bij 
particulieren. De Roemeense bevolking heeft zich bewonderenswaardig ingezet (en nog steeds). 
Het was goed om te zien dat hierdoor, voor mijn idee, de Roemenen hun slachtofferrol 
(communisme) loslieten en inruilden voor een hulpverlenersrol. 
In de eerste week van de oorlog leefde er de angst dat deze Poetin-oorlog ook uit zou kunnen 
breiden tot in Roemenië of Moldavië.  Die angst zakte weg, maar lijkt sinds een paar dagen toch 
weer actueler te worden, gezien de ontwikkelingen in de buurlanden. 
Oekraïense vluchtelingen uit het  zwaar getroffen zuiden/oosten van hun land, komen veelal via 
Moldavië Roemenië binnen.  Een collega van ons, Adi, coördineert de eerste opvang bij de 
grensovergang Sculeni zo’n 20 km buiten Iasi. Samen met de autoriteiten is er een info-point 
opgezet, waar mensen kunnen eten, drinken, op adem komen, hulp krijgen bij alles wat ze nodig 
hebben. Dit wordt continu draaiende gehouden door vrijwilligers. In Iasi zijn grote opvanglocaties, 
maar ook veel gezinnen hebben vluchtelingen onderdak geboden. Toch willen de meeste 
Oekraïners doorreizen naar West-Europese landen. 
 
Als stichting Izvor proberen we waar mogelijk, kleinschalig, ook onze bijdrage te leveren. Zo 
hebben we andere hulpverleners kunnen voorzien van bedden, matrassen, dekbedden, kussens, 
tafels, stoelen, voedsel en financiën. In ons bejaardenhuis ”Acasa” wonen momenteel 5 oudere 
Oekraïense vluchtelingen en in Huize ”Regenboog” hebben we totaal 10 vluchtelingen een nacht 
onderdak kunnen geven. Bij Jeugdzorg hebben we aangegeven 4 extra plekken voor Oekraïense 
weeskinderen te kunnen creëren in Huize ”Regenboog”, maar daar is tot nu toe geen behoefte 
aan. Verder draaien we af en toe mee als vrijwilliger in het info-point aan de grens, en hebben we 
voor een paar Oekraïense gezinnen kunnen bemiddelen voor een opvangplek in de gemeente 
Oldebroek. 
We bidden dat dit onvoorstelbare drama zo snel mogelijk tot een einde mag komen! 
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Huize ”Regenboog” 
Vorig jaar februari werd het aantal bedden van ons gezinsvervangend tehuis uitgebreid van 6 naar 
7, omdat er 2 zusjes van 13 en 15 jaar bij kwamen. Deze beide meisjes hadden een turbulent leven 
gehad van afwijzing en misbruik, beiden ook met duidelijke hechtingsproblemen. Dat bracht 
onrust teweeg in het collectief, ook omdat ze intelligenter waren dan de rest. Maar al vrij snel 
kwam er een onbekende maar gemotiveerde tante met het verzoek dat ze de nichtjes in haar 
gezin op wilde nemen. De formaliteiten namen veel tijd in beslag (ook door de pandemie) maar 
uiteindelijk kwam het in de herfst van 2021 rond. Een geslaagde re-integratie lijkt het tot nu toe. 
 
De ”harde kern”, de 5 meisjes die er al een paar jaar zijn, ontwikkelt zich heel goed. Doen hun best 
op school, ook al is hun niveau laag. Leren veel dingen die voor kinderen in een gezin normaal zijn, 
zoals klokkijken, dagen van de week, maanden van het jaar, seizoenen, leren lezen en rekenen. (Zo 
zag Florentina van 20 afgelopen weekend een dubbeldekker, ze vroeg of er boven ook een stuur 
zat…!) Door de pandemie was integratie in maatschappij een wat moeilijker te realiseren 
doelstelling. Maar dat proberen we nu in te halen: de ouderen reizen alleen met de bus naar de 
stad bv., gaan zelfstandig shoppen, hebben een baantje. Om de angst voor interactie met andere 
mensen te verminderen, hebben twee meisjes het afgelopen seizoen op de kinderboerderij in het 
weekend koffie, thee en limonade verkocht. 
 

 
 
Half januari kwam er een aanvraag voor opname van Lorena, een zigeunermeisje van 15 jaar, die 
we geaccepteerd hebben. Zij was weggelopen van huis omdat ze uitgehuwelijkt zou worden aan 
een jongen die ze niet wilde. Het begin in huize Regenboog was niet eenvoudig voor haar, maar 
inmiddels zijn het liegen en de gemakzucht al heel veel minder geworden. Ze staat echt open om 
een nieuw leven te beginnen. Ook zij kan niet lezen of rekenen, en kende evenmin de dagen van 
de week etc. Maar de vooruitgang in korte tijd is opmerkelijk. 
 
Dit jaar werden 2 meisjes 18 jaar, meerderjarig dus. Officieel zijn ze dan vrij om het systeem van 
de Kinderbescherming te verlaten. Nicoleta, een van de 3 zusjes, besloot om nog langer bij ons te 
blijven, wat wettelijk mag zo lang ze naar school gaan. Diana bleek dat ook te willen, maar op het 
laatste moment besloot ze toch anders. Sinds 2 weken woont ze bij haar vriend, ook in ons dorp. 
Wij hadden het graag anders gewild omdat ze nog veel te leren had, maar hopen en bidden dat 
het goed mag gaan. 
 
Dat betekent dat we momenteel in Huize ”Regenboog” 5 meisjes opvangen, en dat er nog 2 
plekken vrij zijn. 
 
 
 
 



 
 
Nieuw plan 
Volgend jaar zullen Florentina en Nicoleta, 2 van de 3 zusjes, hun school afronden. Aangezien ze 
meerderjarig zijn, moeten ze op dat moment ons opvanghuis verlaten, dat is wettelijk zo bepaald. 
Maar ze hebben nog niet genoeg vaardigheden en stabiliteit om het alleen te gaan redden in de 
maatschappij. Terug naar moeder zou betekenen: terug naar af. Geen optie dus. Daarom hebben 
we besloten op ons erf een soort overstap-woning te maken: een huisje waarin meerderjarige 
cliënten mogen wonen totdat ze kunnen integreren in de maatschappij. Beide meisjes zijn 
zielsgelukkig met dit vooruitzicht…..en hun zusje Ana (12) helemaal! Zij was al bang dat ze haar 
zussen kwijt zou raken. 
 
 
Ander nieuws… 

 De pandemie maakte het moeilijk voor de jaarlijkse groepen klussers om naar ons toe te 
komen. 2020 werd overgeslagen en in 2021 kwam er in het najaar een groep uit Wezep 
e.o. om de broodnodige werkzaamheden te verrichten. Dit jaar lag er ook al een hele lijst 
met klussen klaar, maar nu gooide de net-gestarte oorlog roet in het eten. Jammer, maar 
begrijpelijk. Daarom zijn we momenteel druk bezig met plaatselijke mensen om de 
kinderboerderij ”Ark van Noach” klaar te maken voor de opening het komende 
weekend…..maar dat is wel anders…… De kinderen staan te popelen om weer te komen 
spelen: zonder mondkapjes, afstand en ontsmettingsmiddelen, en met zon, natuur en 
elkaar. 

 Transporten hebben gelukkig steeds doorgang kunnen vinden. Er is net weer een grote 
vrachtwagen vol zeer bruikbare spullen uitgeladen. Iedereen bedankt voor deze inzet!! 

 Het nieuwe bejaardenhuis, wat al in 2020 klaar zou moeten zijn, is nog steeds niet af en 
het lijkt er ook niet op dat dat op korte termijn zal gebeuren, jammer genoeg. Daarom is er 
voor het huidige pand een nieuw huurcontract afgesloten, na onderhandeling over de prijs. 

 Onze stichting Izvor biedt onderdak aan zo n 100 hulpbehoevende personen, en voedt 
dagelijks ongeveer 130 personen. Door de schrikbarend stijgende prijzen van gas, 
elektriciteit en levensmiddelen wordt dat er niet eenvoudiger op. Dat zal bij jullie ook zo 
zijn. Des te meer danken we jullie voor de steun door de jaren heen en hopen dat we ook in 
de toekomst hierop mogen blijven rekenen!! 

 
 
 
Het afgelopen weekend hebben we hier Paasfeest gevierd. In een wereld waar de ellende en 
wanhoop zo op je drempel staat, lijkt het tegenstrijdig om te vieren. Maar ondanks dood en 
verderf, weten we dat we een Levende Heer hebben! Dat geeft Kracht en Vooruitzicht! 
 
 
Hartelijke groet,  Elles 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

 Nieuws namens het bestuur van de stichting Vrienden van Izvor  
 
 
Transport van 8 tot 16 april 2022 

 

Het transport naar Elles en Erica is deze keer door vrijwilligers 

gedaan. De reis is zonder problemen verlopen en ook bij de 

verschillende grenzen was er geen op onthoud. De reis ging o.a. 

door de Karpaten, hier lag nog sneeuw. Een prachtige trip volgens 

Johan de Weerd, 1  van de chauffeurs. Heel hartelijk bedankt voor 

jullie inzet. 

Foto: o.a. materialen voor het zorgcentrum en de kinderboerderij.  

 

Klussen in 2022  

In het voorjaar stond er een groep vrijwilligers in Wezep en omstreken in de start blokken om te 

gaan klussen bij Elles.  

Door de oorlog in de                                                                      Oekraïne en de onzekerheid 

die dit mee bracht                                                                          is dit helaas niet doorgegaan.                                                                                                                                                           

Zodra de oorlog                                                                             voorbij is worden er weer plannen 

gemaakt om                                                                                   de klussen die er zijn op te                                                                     

gaan pakken.                                                                                 We hopen dit in de herfst te doen. 

 

 

 

 

 

 

Terugblik 2021/2022 

In december 2021 hadden wij onze kerstactie, in maart 2022 de actie oude metalen en in april 2022 

de paasbroden actie. We mogen terug kijken op geslaagde acties. Iedereen die op welke manier dan 

ook heeft mee geholpen willen we heel erg bedanken voor zijn/haar trouw en inzet.  

 

Vooruitblik 2022  

Op 14 september a.s. zal er weer de jaarlijkse schapenmarkt zijn. Ook wij hopen er weer met een 

kraam te staan met mooie prijzen. Ook met deze actie willen we het werk van Elles en Erica 

ondersteunen.  

 

Nieuwsbrief digitaal ontvangen? 

Om de portokosten zo laag mogelijk te houden zouden we graag de nieuwsbrieven zo veel mogelijk 

digitaal willen versturen. Mocht u de nieuwsbrief digitaal willen ontvangen, stuur dan een mail naar 

info@vriendenvanizvor.nl  

 

 

 

Met vriendelijke groet,  

 

Gerhard, Bert, Jetske, Harmke, Jaap, Nelie 

 

 

mailto:info@vriendenvanizvor.nl

