Besøg i Rumænien
De familier, vi hjælper i Dubovaområdet, bliver udvalgt af vores
mangeårige kontaktperson Marian i samarbejde med den
lokale præst Alin. De 2 er vores garanter for, at vi hjælper
der, hvor nøden er størst.
For at foreningens medlemmer selv kan opleve Rumænien
og hilse på deres familier, har Marian planlagt en besøgstur i
foråret 2010. Indtil nu har tilmeldingen til turen været beskeden, så vi overvejer en alternativ løsning i maj 2010 med
et mindre hold. Interesserede kan kontakte Aase på telefon
57615405 og høre om planerne.
Selv tager jeg på et kort besøg dernede i forbindelse med
et krydstogt på Donau i oktober i år, og jeg forventer at
træffe dr. Lucian Vadastreanu og den nye sygehusdirektør dr.
Gheorghe Christescu og få bedre rede på forholdene på
hospitalet.
Og så er det snart julepakke tid. Det fortæller Aase mere
om inde i Nyhedsbrevet.
Jørgen Günther Schmidt
formand
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Besøg hos vores rumænske familie
fortalt af Dorthe Bondesen
Det er torsdag den 30 Juli, og
vi har pakket bilen. Den er
fyldt op til randen, bl.a. med
en pc‘er til vores familie, som
består af Nicolae, Simona og
pigerne Felicia og Nicoleta.
Til familien er der også min
gamle printer, papir og nye
farvepatroner. Også vores
gamle videomaskine og 25
Walt Disney film, 8 dukker
som jeg har strikket tøj til, 1
stor og 1 lille pose med tøjdyr, legoklodser, et spil med
25 spil i til hospitalet i Orsova.
Bent og min bror Tonny får
det hele til at være der.
Vi 3 har kun 2 små kufferter med plus et par poser
med vores ting i. Vi kører efter GPS gennem Tyskland,
Tjekiet, Slovakiet, Ungarn og
så ind i Rumænien. Vi kommer
en anden vej ind, end vi plejer.
Vi kører på vejen, der har nr.
57,
Den skal vi køre på over til
E 70. Men den finder vi ikke.
Vi kører igennem Moldova
Noua, og jeg tænker, at det
er da underligt, at de skriver
om den så langt væk fra. Nå,
vi fortsætter og kommer ned
til et skilt, hvor der står
Dubova.
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Hvorfor står der nu det. Jeg
opdager nu, at det tidligere
var Moldova Noua og ikke
Baia Noua. Men kommer vi
forbi statuen, ja så er vi kommet for langt. Der er den så.
Altså vender vi bilen og kører
tilbage, finder skolen, drejer
op og ned ad vejen.
De 2 piger Felicia og Nicoleta står og hopper på trappen, da de får øje på os. Vi
bliver budt inden for, hvor de
venter med kåldolmere, kylling, okseruller, øl og sodavand. Det er utroligt, hvad
de gør for os, når vi ved, de
ikke har så meget at gøre
godt med. Vi hygger os 1 times tid, inden vi henter pc‘eren ind. De bliver simpelthen så glade. De takker os
flere gange. Tonny snakker
spansk med en ung mand,
der er på besøg. Jeg snakker
engelsk med Simonas fætter,
der også er på besøg. Kl. 18
siger vi mange tak for denne
gang. Felicia spørger, om vi
kommer igen til næste år.
Mandag morgen kører vi til
Orsova. Vi finder hospitalet,
spørger om vi må komme ind
med de ting, vi har med. Vi
får lov til at køre helt hen til

døren, så vi ikke skal bære
tingene så langt. Alligevel
kommer der straks nogen til
for at hjælpe med at bære
tingene ind.
Vi snakkede med lederen,
og han sagde god for det.
Bagefter blev vi budt ind for
at få noget at drikke. Det var
38 graders varme. Vi spurgte
ham, om der var en bank i

nærheden, da vi skulle hæve
nogle penge. Straks kaldte
han på en dame, som skulle
gå med og vise os vejen.
De har måske ikke så meget, men glade og hjælpsomme det var alle, som vi
mødte.
Hilsen
Bent og Dorthe

Her står vi så alle på rad og række
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En aktiv mand i Fuglebjerg.
Den næsten 80-årige Svend
Møller er meget glad for at
bruge sine hænder og fremstille trælegetøj. Så glad at
han i foråret tog kontakt til
FSR‘s formand og tilbød sit
legetøj.
Jørgen besøgte Svend Møller i Fuglebjerg og fortalte efterfølgende begejstret om de
dyr, flyvemaskiner og tog, der
blev stillet i udsigt.
Det må siges, at Svend
Møller har holdt sit løfte. Formanden har hentet flere kasser med trælegetøj. Alt er
grundmalet.
Børnene på hospitalet i

Orsova skal selv male pletter
og striber på dyrene, vinduer
og døre på tog og fly. Det vil
være en god adspredelse i
hospitalsopholdet.
Også børnehaveklasserne i
vores område vil komme til
at sætte deres egne præg på
deres helt eget stykke legetøj.
Hele Svend Møllers produktion bliver afleveret i november, når Bitten, Jørgen og
Aase igen drager af sted med
julepakker.
En varm tak til Svend Møller
fordi han tænker på „vores
børn“ i Rumænien.
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Svend Møller med et par flyvemaskiner
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En stor tak skal også lyde til farvehandler Finn Andersen,
Slagelse. Finn Andersen har doneret adskillige kilo maling
og pensler til Svend Møllers trælegetøj.
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Tolkehjælp
Novacescu Mirela yder tolkehjælp og oversættelse af breve for både
rumænere og danskere. Se mere herom på FSR‘s hjemmeside.

___________________________________________________________

Julepakker
skal afleveres senest den 30. oktober 2009 enten til:
Jørgen Günther Schmidt, Klostergade 16, 4200 Slagelse

Telefon 58 52 50 16
eller
Aase Krüth Nielsen, Næstvedvej 393, 4100 Ringsted
Telefon 57 61 54 05
Man må stadig ikke sende ferske fødevarer, men relevant
kan være:
tun
makrel i tomat
små dåser ananas
cornflakes til børnefamilierne
dåsetomater
alle former for madvarer på dåse eller karton
legetøj til børnene
el-sparepærer med stor sokkel
et billede af ens egen familie
lidt ekstra penge (ikke for mange)
Jeg har søgt hjælp hos en herboende rumænsk husmor, der
fortælle, at mad er blevet meget dyrt i Rumænien. Alt på
dåse eller karton vil være velkomment. Ikke alle rumænske
familier har køleskab.
Alle donatorer vil som sædvanlig modtage brev eller mail i
begyndelsen af oktober med nærmere oplysning om kassens
størrelse mm.
Aase Krüth Nielsen
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Styregruppe:
Jørgen Günther Schmidt, formand
Klostergade 16, 4200 Slagelse.
Telefon: 58 52 50 16
Mail: formand@fsr2003.dk
Aase Krüth Nielsen, kasserer
Næstvedvej 393, 4100 Ringsted.
Telefon: 57 61 54 05
Mail: kasserer@fsr2003.dk
Bank: Danske Bank reg.nr. 3511 konto 10025583
Girokonto: 1-002-5583
CVR-nr. 32137873
Michael Tønning, sekretær
Nordvej 5, 4200 Slagelse.
Telefon: 58 53 07 77
Mail: sekretaer@fsr2003.dk
Karsten Hjort
Kirkerupvej 65, Kirkerup
4200 Slagelse
Telefon 57 84 93 47
Mail: kh@fsr2003.dk
Anni Krag
Åsø Mosevej 5, 4171 Glumsø.
Telefon: 57 64 62 97
Mail: ak@fsr2003.dk
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