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Formanden har ordet
”Vores område” – området omkring Orsova og Dubova har
været ramt af et voldsomt uvejr i september. Mange veje
har været blokeret p.gr.a. jordskred, telefonforbindelser har
været afbrudt, og det har medført at 3 personer er omkommet i vandmasserne.
En ulykke af det omfang kan vi ikke hjælpe med, men hvis
nogle af vores modtagerfamilier er blevet ramt direkte, vil vi
selvfølgelig forsøge at hjælpe dem. Det vil vi finde ud af, når
Aase og Jørgen og Ruth og Vagn tager til Rumænien med
julepakker i november måned.
I maj måned sendte vi over 20 tons gods af forskellig art til
Rumænien til fordeling gennem den af overlæge Lucian Vadastreanu stiftede Maria-Margarete Fond, og i juli sendte vi et
lastvognslæs gode skolemøbler doneret af Slagelse Gymnasium til gymnasiet I Orsova. Det kunne vi gøre, fordi vi havde
modtaget ”tipsmidler” fra Kulturstyrelsen til transport og også
donationer fra Brand af 1848 Fond og Suså Lions.
Lige efter sommerferien har vi udbetalt 11 portioner
”starthjælp til at påbegynde et studium” og ”starthjælp til at
komme i gymnasiet” for i alt ca. 20.000 kroner. Det er et nyt
tiltag, som skal komme velegnede, men fattige studerende
til gode, så de kan komme videre i deres uddannelse.Vi er
meget glade for, at vi har kunnet skaffe penge til det, og vi
håber, at vi også kan gøre det fremover.
Med venlig hilsen,
Jørgen Günther Schmidt

Styregruppen ønsker alle et godt efterår
Foreningens næste projekt bliver turen med
julepakker til vore 94 familier i november
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Sverigesgade 10
4690 Haslev

Østergade 8
4171 Glumsø

Valbyvej 41, DK-4200 Slagelse
Tlf. +45 58 52 33 65
www.slg-biludlejning.dk

Her er lige plads til en
annonce mere.
Det koster kun 500,- kr.
om året at få sin annonce
i Nyhedsbrevet og på
vores hjemmeside

Bespisningsemballage

Mark Remmy Sali, Adm. Direktør
Field Advice ApS, Huginsvej 15, 4100 Ringsted
www.fieldadvice.net. www.nordicecoflex.dk

B & S Hemmingsen s
Autoudlejning
Haslevvej 9, 4100 Ringsted
Tlf. 5761 4996 ell. 3042 4996
15

”

”
Støt vore annoncører,
de støtter os

Buletin de Mehedinti
skriver om transporten i maj

Sverigesvej 12 - 4200 Slagelse
Tlf. 5852 0815 www.kjerulff.dk
Rotary Danmark

Lions Club Suså

Næstvedvej 230, Høm
4100 Ringsted

I efteråret 2013 blev der etableret en ny forening, den danskrumænske forening, Maria Margarete. Stifteren er dr. Lucian
Vadastreanu, læge ved Orsova Sygehus. Foreningen har
allerede skaffet møbler og forskellige gode ting, både til
sygehuset og til byens befolkning. „ Sidste efterår har vi skaffet
hjælp til beboerne i landsbyen Negrusa. Nu har vi modtaget
14 moderne sygehussenge og møbler til børnehaven i Eselnita.
Hver eneste måned hjælper vi med penge og forskellige gode
ting, ca.130 fattige familier omkring Donau området, især i
byen Dubova. Møblerne i børnehaven var ødelagte, men nu
kan de små glæde sig over de nye møbler, vi har fået fra
vores venner i Danmark.“, siger læge Lucian Vadastreanu.

og
Gazeta de Orsova
fortæller om

Donation af møbler til gymnasiet „Traian Lalescu“

Steaua Dunarii, Eselnita
www.steaua-dunarii.ro

Dit tandteam
Karin Lhjungmann Aps.
Brogade 14, 4100 Ringsted
Tlf. 57611801
14

Ringsted Y‘s Men‘sClub

Nordvej 5
4200 Slagelse
58 53 07 77

Det teoretiske gymnasium „Traian Lalescu“ har modtaget,
igennem den danske organisation Foreningen til støtte for
Rumænien og foreningen Maria-Margarete, møblement til 10
klasselokaler, 300 borde og 300 stole. Den person, som har
været involveret i projektet, er læge Lucian Vadastreanu, som
i en årrække har været involveret i forskellige støtteprojekter
for Orsova by og andre små byer i området. Lægen fortæller:
„Denne transport med møbler til gymnasium Traian Lalescu,
er en blandt mange støtteprojekter, som vore danske venner
har udført. Nu har vi skaffet møbler til 10 klasser, og i
november 2014 vil der komme endnu mere, sådan at gymnasiet vil have 100% nyt møblement. I år har vi også fået møbler
til Eselnita børnehave, til sygehuset (senge, madrasser, sengetøj) og til landsbyen Negrusa, til fattige familier. Jeg har samarbejdet med den danske organisation i 17 år nu, og vi har fokuseret på humanitær hjælp. Vi vil gøre godt uden politisk
indblanding.“
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Læsning den 16. juli på Slagelse Gymnasium

Inger fjerner tyggegummi

Michael håndterer
skruemaskinen

Orsova, den 15. september 2014

Årsmødet 2015
bliver

lørdag den 07. marts kl. 14.00
Kan et stykke brugt
tyggegummi
friste?

på
Slagelse Bibliotek,
Stenstuegade 3, 4200 Slagelse

Sæt X i kalenderen
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Klar til at blive læsset
Hovedvejen fra Orsova til Moldova Noua
(her kommer vi forhåbentlig også forbi)

Orsova, langs Donau
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Så er arbejdsholdet gået i gang
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Pladsen udnyttes
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Nu venter et kæmpe oprydningsarbejde
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Voldsomme oversvømmelser i vores område

Her skal vi gerne igennem til november
Stadig plads til mere

Her er hele holdet (foto Per Vagnsø, Sjællandske)
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Så har transporten nået Orsova

Nu må folkene bag MariaMargarete og gymnasiet
Traian Lalescu trække
i arbejdstøjet

Mon ikke eleverne på gymnasiet har gjort store øjne, da
de tog hul på det nye skoleår den 15. september
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