
      
 
 
  
Fundatia Inima pentru Romania         
     
 
 
 

 
Europastraat 22   
6097 CB. HEEL  e-mail:romsite@home.nl  
Tel: 06-39080180 Internet: www.romsite.nl 
Email: hanssuntjens@hetnet.nl IBAN: NL64 RABO 0130 9036 04 
K.v.K: 13041557 
 

 

 
 
Aan: Alle deelnemers  

Onze contactpersoon bij 
een gezin thuis 

Datum: 10 februari 2023 
 
Geachte deelnemer, 
 
Via deze brief willen wij u mededelen dat onze contactpersoon in Sibiu alle gezinnen heeft kunnen voorzien 
van de kerstpakketten. Hij bedankt u voor deelname waarmee u de gezinnen een warme kerst heeft 
bezorgd. Dit is echt heel erg bijzonder!  
Gezien de onrust in Oost-Europa en de daar nog steeds aanwezige corona, heeft ons vrijwilligersteam het 
helaas niet aangedurfd om naar Sibiu te gaan. Maar ondanks dat, is alles goed gegaan. 
 
Vanaf dit jaar zijn we genoodzaakt de hulp op een andere manier invulling te geven. Hiervan willen wij u 
graag op de hoogte brengen. 
Er zal geen vracht meer vanuit Nederland naar Sibiu georganiseerd worden. Redenen daarvoor zijn de 
kosten, het aantal en de leeftijd van de vrijwilligers en het ontbreken van een geschikte opslagruimte voor 
alle goederen. Het geld dat we hiermee besparen kunnen we extra besteden aan hulp voor de 
contactgezinnen.  
De voedselpakketten worden voortaan in Sibiu gemaakt door onze contactpersoon. Het is goedkoper in Sibiu 
en ook hierdoor kunnen we nòg meer betekenen voor de allerarmsten.   Maar daar hebben we geld voor 
nodig. Er is weliswaar door de stichting een reserve opgebouwd, maar dat is niet voldoende om de hulp 
duurzaam voort te zetten. 
 
Wij willen u dan ook vragen om ons te blijven steunen via een jaarlijkse of eenmalige vrijwillige bijdrage 
waarmee wij jaarlijks pakketten in Roemenië kunnen blijven bezorgen. Dat is voor u wellicht ook 
gemakkelijker (u hoeft niet meer naar de supermarkt) en voor de gastgezinnen fijner, omdat zij precies de 
spullen krijgen waar ze behoefte aan hebben. Als u ons wilt blijven steunen, zou dat geweldig zijn en uw 
contactgezin zal u enorm dankbaar zijn. Ons IBAN-nummer is: NL64 RABO 0130 9036 04.  
 
Wanneer u vragen heeft over deelname of anderszins, dan kunt u contact opnemen met Marleen Wolter tel: 
0475-561259 of Loes Peerboom tel: 06-40386066. 
 
Wij danken u hartelijk voor uw vertrouwen en deelname! 
         
Hartelijke groet, 
 
Het Stichtingsbestuur  
 
 


