
 
 

   

 
 
Bedankt voor uw meeleven 
Wij willen alle mensen die op een of andere manier (geld,goederen,tijd) een bijdrage geleverd hebben de 
afgelopen periode voor de stichting Vrienden van Izvor hartelijk bedanken!  
Zonder uw steun kan het werk van Elles en Erica niet doorgaan.  
De banken vermelden om privacy redenen niet meer het adres van de gevers vandaar dat we niet iedereen 
persoonlijk kunnen bedanken.   
 
 
Nieuws van Elles:  
Elles schrijft:  
Boerderij: 
Na een heftige winter met veel psychische onrust bij  de meiden op de zorgboerderij, was het fijn dat zon 
en warmte ons naar buiten lokten. Het voorjaar begon eind april met de komst van een groep mannen uit 
Wezep e.o. Twee weken lang hebben ze gewerkt om de kinderboerderij startklaar te krijgen voor het 
nieuwe seizoen en op 1 mei konden de poorten open! ‘De Ark van Noach’ blijft een favoriet waar kinderen 
graag komen spelen, zowel in de speeltuin als met de dieren. Vooral de 4 dwerggeitjes die gedoneerd(!) 
werden door een kinderboerderij uit Boekarest, zorgen voor veel plezier, evenals de twee tamme 
hangbuikzwijnen. Op topdagen zijn er soms wel meer dan 100 bezoekers, wat de capaciteit van de 
speeltuin eigenlijk te boven gaat. De waardering groeit voor dit initiatief dat door (Nederlandse) vrijwilligers 
gerealiseerd is, en dit is te merken aan de inhoud van de donatiebus. Een goede ontwikkeling! 
De tweede groep vrijwilligers in juni is aan het werk gegaan met verbeteringen in en rond het het woonhuis, 
vooral met het oog op de komende verandering (zie verderop). Het is er enorm van opgeknapt en voor ons 
een zichtbare start van een nieuw project! 
 
 
Tieneropvang: 
In de flat waar 15 jaar geleden 5 meisjes kwamen wonen, leven er nu nog 2, in de vakanties 3. Ana ging 
terug naar haar moeder, een sociaal zeer zwak gezin waar ze een ongestructureerd leven leidt. Inmiddels 
heeft ze zelfs al een abortus ondergaan. Hoewel het triest is om te zien hoe Ana’s leven verloopt, zou het 
ook onzeker zijn geweest hoe haar toekomst er uit zou zien bij ons, door haar zeer problematische gedrag. 
Gelukkig heeft God het overzicht…. 
Roxana is in november bevallen van een gezond zoontje, Eric, en woont nu bij de familie van haar vriend. 
Hun relatie lijkt wisselvallig te verlopen, maar de vriend verbiedt contact tussen haar en ons dus meer 
informatie dan af en toe een telefoontje, hebben we niet.  
Maria studeert in Oradea en lijkt dat goed te doen. Wederom verbaast het ons dat ze zo gemakkelijk door 
de leerstof heengaat. Ze zit op een kamer met een Amerikaanse studente dus haar Engels is sterk vooruit 
gegaan! Ze geniet van het studentenleven, maar heeft toch ook stiekem wel heimwee naar Iasi. Echt 
nieuwe contacten leggen vindt ze nog steeds moeilijk, door de handicap aan haar gezicht. In februari is ze 
door Amerikaanse artsen in Iasi geopereerd, plastische chirurgie. Er is een correctie onder haar neus 
gedaan. En ze staat weer op de lijst voor een nieuwe ingreep. 
Cristina heeft zich ontwikkeld tot een mooie meid die sociaal gezien zeer goed uit de voeten kan. Dat 
maakt haar tot prettig gezelschap. In mei werd ze 18 en de Roemeense gewoonte is dat groots te vieren, 
als dat mogelijk is. Het werd een feestje bij een restaurant waarvan ze genoot! Echter, na het feest 
veranderde haar gedrag zichtbaar, onder invloed van een vriendengroep. Ze is puberaal en dwars 
geworden. Na de zomervakantie begint ze met een nieuwe schoolopleiding, op een hoger niveau. We zijn 
benieuwd of ze dat gaat redden. 
Mihaela functioneert ondanks haar 20 jaren op een laag intellectueel niveau. Op school zit ze in een 
speciaal klasje maar steeds minder dingen interesseren haar. Het enige waar ze tijden mee bezig kan zijn, 
is het stapelen van blokken en ‘surfen’ op facebook. De Roemeense samenleving biedt momenteel voor 
personen zoals zij weinig mogelijkheden. Daarom is het maken van haar toekomstplan niet gemakkelijk. 
 
 
 
 
 
 

 
Nieuws vanuit het bestuur van de 

Stichting Vrienden van Izvor. 
 

•www.VriendenvanIzvor.nl 
• Twitter.com/VriendenIzvor 

•Facebook.com/VriendenvanIzvor 
•Picasaweb.google.com/VriendenvanIzvor 

 
 



 
Ouderenzorg: 
De vraag of het nieuwe zorgcentrum ‘Acasa’ levensvatbaar was, is allang beantwoord. Inmiddels heeft 
Erica 62 bewoners in het centrum dat anderhalf jaar geleden geopend werd! Zowel gezonde als zieke 
ouderen hebben er een plekje gevonden. Naast de dagelijkse zorg komen er regelmatig een psycholoog, 
fysiotherapeut en  kapper. Ook worden er allerlei activiteiten georganiseerd zoals knutselen, bingo, 
uitstapjes. En elke verjaardag wordt gevierd met een speciale taart! Net als bij hospice ‘Alinare Mica’ 
bestaat er continu een wachtlijst wat wel aangeeft dat er grote vraag is naar deze soorten zorg voor 
ouderen. Erica coördineert  beide centra, alsmede het tafeltje-dek-je project, een hele klus die ze 
buitengewoon goed klaart! 
 
 
 
Jongeren: 
Onlangs bracht een jongerengroep van 17 enthousiaste personen uit Wezep ons een bezoek van een 
aantal dagen. Hoofdactiviteit was het uitdelen van rugzakken gevuld met schoolbenodigdheden. Bijna 400 
exemplaren waren afgelopen winter door deze groep verzameld en klaargemaakt. In diverse Roemeense 
dorpen werden ze nu eigenhandig uitgereikt aan kinderen voor wiens ouders het financieel moeilijk of 
onmogelijk is al deze spullen te kopen. Op deze manier kunnen veel kinderen toch volop meedoen aan de 
start van het nieuwe schoolseizoen. Heel belangrijk want nog steeds staat scholing aan het begin van 
daadwerkelijke veranderingen in een maatschappij. En dat er in Roemenië nog wel wat kan veranderen, 
hebben deze jongeren met eigen ogen gezien. Ook het grote verschil arm-rijk maakt op iedereen indruk. 
Daarnaast droeg een bedrijf uit Heerde bij met nog eens 100 rugzakken. Kortom: veel blije kinderen!!! 
 
 
 
Nieuwe plannen: 
De diverse ontwikkelingen in de projecten (zoals opvangboerderij en tieneropvang) brachten Erica en mij 
tot de conclusie dat het goed zou zijn te proberen een nieuw kinderopvangproject te realiseren, in 
samenwerking met de nederlandse achterban. Nog steeds worden in dit land veel kinderen achtergelaten 
in kindertehuizen en ziekenhuizen, abnormaal veel. Wat voor schade dat op emotioneel gebied aanricht in 
een mensenleven, hebben we de afgelopen jaren duidelijk ervaren. Een kleine woonvorm met persoonlijke 
aandacht voor elk individu kan een verschil maken. Kleinschalige opvang past goed in het overheidsbeleid 
want vrij plotseling is er besloten dat de tienduizenden verlaten kinderen gedesinstitutionaliseerd gaan 
worden. Uiterlijk 2020 moeten de grote tehuizen in Roemenië verdwenen zijn.  
Ons plan is in het grote huis/boerderij in Barnova een 6-tal verlaten kinderen een woonplek te bieden zodat 
ze in veiligheid in een soort gezinsvorm op kunnen groeien. Roemeens personeel zal onder onze 
coordinatie, de dagelijkse zorg op zich nemen. Het huis is ruim, de tuin ideaal, kinderboerderij met 
speeltuin op loopafstand. Aangezien 3 grote meiden en ik momenteel nog in dit pand wonen, zullen er in 
een deel van de tuin woonmodules voor ons gebouwd gaan worden. Voor de ex-straatmeiden een grote 
stap vooruit omdat ze nu semi-zelfstandig zullen gaan wonen. Ook wel erg spannend! 
 
Er zijn al allerlei stappen gemaakt om dit nieuwe plan te gaan realiseren (sponsortoezeggingen, 
gasaanvraag, egaliseren terrein, tekeningen, nieuwe omheining) maar momenteel houdt een puur 
administratieve kwestie de vooruitgang even tegen. 
Maar in de wetenschap dat wanneer God een plan zegent, niets het tegen kan houden, geloven we dat ook 
dit probleem op de juiste tijd opgelost zal worden. 
Natuurlijk is er voor zulk soort lange termijn-plannen ook lange termijn-steun nodig, op welk gebied dan 
ook. We hopen dat de ondersteuning die we in de afgelopen 22 jaar vanuit Nederland hebben mogen 
ontvangen, ook de komende jaren een basis van het werk zal blijven.  
 
Hartelijke groet, 
Elles 
 
 

 



 
 
Nieuw te starten project 
Ook als bestuur sluiten we aan bij de oproep van Elles om haar werk te blijven steunen. Een financiële 
bijdrage is heel erg welkom voor het nieuw te starten kinderproject. Het  rekeningnummer is  
NL64RABO0312897235 t.n.v. stichting Vrienden van Izvor. Ook donateurs zijn van harte welkom. Zo 
kunnen we rekenen op een vaste bijdrage per jaar. Zou u kennissen en/of familie in u omgeving attent 

willen maken op dit mooie werk zodat onze donateursgroep uitgebreid kan worden? 
 
Wijzigingen binnen het bestuur 
In de afgelopen periode hebben wij afscheid genomen van Jan Bredewout en Geertje Kroeze als 
bestuurslid. Wel blijven zij betrokken bij het werk van Elles en Erica. Als nieuwe bestuursleden mogen we 
verwelkomen Bert-Jan Westerink en Gerhard van Huffelen. We heten hen van harte welkom en wensen  
hun een goede tijd toe.  
 
Actie oude metalen/stroopwafels 
Op zaterdag 12 maart hadden wij onze jaarlijkse oudemetalenactie. We hadden een mooie opbrengst van 
8786 kg ijzer en 1132 kg metalen. Omgezet in euro’s was dit 2159,44. Iedereen die geholpen heeft op 
welke manier dan ook willen we hartelijk bedanken. Ook stroopwafelkopers bedankt!  
 
Kerstworkshop 
Het duurt nog even voordat het zover is, maar op woensdag 14 december a.s. wordt er een kerstworkshop 
georganiseerd. Doet u dit jaar ook weer mee ? Nadere informatie volgt in november. Je  kunt je opgeven bij 
Geertje Kroeze, tel: 038-376 28 91 • 06-13707732 of geertje@vriendenvanizvor.nl. Ze zit sinds september 
niet meer in het bestuur, maar ze blijft dit doen! Daar zijn we erg blij mee.  
 
Klussen voorjaar 2016 
In april en eind juni/begin juli zijn er 8 heren naar Roemenië geweest om te klussen. Er is weer hard 
gewerkt. Bedankt! Het verslag kunt u lezen op Facebook.  
 
Ansichtkaarten  
Uw oude ansichtkaart is voor ons van waarde. Wij als stichting ‘Vrienden van Izvor’ krijgen voor elke 
ingeleverde zwart/wit ansichtkaart, mits in goede staat, 20 eurocent.   Hierna een opsomming met onze 
overige interesses: oude foto’s;  postzegels;  oude Nederlandse bankbiljetten en munten;verder alles wat 
oud, plat en van papier is. Neem altijd even telefonisch of per mail contact met ons op alvorens iets weg te 
gooien. De ansichtkaarten en eventueel andere spullen kunnen bij u worden afgehaald. Contactpersoon: 
Arie Kroeze, tel: 06 51570244 of akroeze@xs4all.nl. 
 
Wijzigen email adres 
Inmiddels zijn er veel nieuwsbrieflezers die de nieuwsbrief via de mail ontvangen. Helaas gebeurt het nog 
weleens dat een email adres niet meer klopt. Mocht u een nieuw email adres hebben zou u dit dan door 
willen geven via info@vriedenvanizvor.nl? Alvast bedankt.  
 
Old Papier 
Een aantal keren per jaar zijn op zaterdagmorgen vrijwilligers voor onze stichting actief met het ophalen 
van oud papier in de gemeente Oldebroek. Hoe meer papier u in de wel bekende blauwe container 
verzameld hoe groter de opbrengst is voor alle aangesloten verenigingen van old papier. Ook de Vrienden 
van Izvor zien dan hun inkomsten stijgen. 
 
 
Allen bedankt voor u betrokkenheid, meeleven en meebidden. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Jaap, Bert, Harmke, Nelie, Lucia, Bert-Jan, Gerrard 
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