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En vellykket forårstransport
Forårets transport til Lugoj bød på dejligt vejr og gode oplevelser sammen med alle de
medlemmer, der på forskellig vis havde taget turen derned, både nye som gamle
medlemmer.
Vi fik til infomødet om mandagen drøftet nogle af de bekymringer, der kan være ved de
forestående ændringer i foreningen. Der er ingen tvivl om, at der bliver en udfordring i
kontakten mellem medlemmer og børnene på børnehjemmene, og behovet for kontakte er
ikke blevet mindre, så vi håber, at det er en udfordring, vi kan løse i fællesskab.
Børnehjemmene er orienteret
Der er givet besked til Gavojdia, om at der fremadrettet kun vil blive sendt fællespakker
og madvarer, både mundtlig besked da vi mødtes, men også en skriftlig mere officiel
besked.
Det kan være en mulighed at sende lejlighedspakker, så pakkerne bliver målrettet de
enkelte grupper. Men dette kan kun lade sig gøre, hvis der er medlemmer, der vil stå for
det arbejde, meget gerne flere i fællesskab, hvis det koordineres.
F1 vil næste gang ikke modtage noget fra transporten, da vi har besluttet, at de,
ligesom Gavojdia, ikke får personlige pakker, og de har selv frabedt sig fællespakkerne.
Dette er sket på baggrund af problemer på F1, hvor flere børn har beskyldt personale
for at tage de gode ting i pakkerne fra til dem selv. Børnene har lagt billeder og video klip
op på facebook, hvor de taler om disse ting, og da det har fået stor mediebevågenhed i
Rumænien, også nationalt, har det haft store konsekvenser for personalet på F1. Hvorvidt
beskyldninger er rigtige er svært for os at vide, men der er ingen tvivl om, at børnene har
opdaget, at de i de sociale medier har nogle muligheder for at udstille personalet. Det
giver mest af alt lige nu den udfordring, at personalet virker handlingslammet. Lederen fra
F1 var på ferie, da vi var der, så det var ikke muligt at få en snak med hende om
problemerne.
De øvrige børnehjem og udleveringsteder, har fået skriftlig besked om, at der fra 2018
kun vil være en transport én gang om året.
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Vi efterlyser aktivitetsmaterialer
Transporten gik rigtig godt og gnidningsfrit alle steder. Der var en god stemning, og et
rigtig godt samarbejde med EUC og deres chauffører, som var meget interesseret i vores
forening, og blev vist rundt alle steder.
Cp11 og cp11 Adult (de voksne) efterspørger stadig aktivitetsmaterialer, som maling,
papir, garn, perler m.m. Derudover er der en stor gruppe børn og voksne, der ikke har
evnerne til at benytte disse muligheder, og her kunne godt bruges sanselegetøj og legetøj
der kan tåle at blive tygget på. Der er ligeledes altid brug for tøj, håndklæder og sengetøj.
Chaufførmiddagen
Vi havde en hyggelig chauffør middag i haven, hvor vi fik takket EUC for deres hjælp og
engagement under transporten. Der var en afslappet stemning, både nuværende og
tidligere unge fra Clementina deltog samt personalet.
Venskabsfamilier
Projekt venskabsfamilier har fået en ny formand, Jette Broberg, der i forvejen er godt inde
i tingene omkring familierne, og selv har flere familier.
Vi var rundt og besøge flere familier, og det er heldigvis tydeligt, at vi også her kan se
fremskridt. Dog er de fleste familiers store udfordring stadig, at de ikke har færdiggjort
skolen, og vi har en del forældre, der hverken kan læse eller skrive, og det gør det svært
at få andet end daglejerarbejde. Det ser dog heldigvis ud til, at deres børn kommer til at
klare sig langt bedre.
Der er stadig brug for hjælp, og det kan man gøre både ved at hjælpe en enkelt
familie, men også ved at pakke ekstra ting vi har brug for til uddeling. Lige nu kan vi se, at
vi kommer til at mangle babylifte, gerne pakket med lidt tøj, bleer, dyne og legetøj.
Køkkenkasser med service til en familie, en gryde, en pande, køkkenredskaber og
andet, gerne suppleret med håndklæder eller sengetøj. Vi mangler altid barnevogne,
klapvogne og cykler til både børn og voksne. Den offentlige transport er, bortset fra tog,
ikke eksisterende i Lugoj, og mange har langt til skole eller arbejde.
På ældrecentret mødte vi en del bunicaer fra projektet, og glæden lyser ud af dem,
både når der tales om den hjælp, de får i form af penge og pakker, men i særdeleshed
også kontakten til Danmark. Det at vide, at der er nogen et sted langt væk, der tænker på
dem.
Alle børnehjem sender deres varmeste hilsner, og tak for alt vores hjælp, og ikke
mindst vores vedholdenhed i gennem så mange år. Vi kan varmt anbefale medlemmer at
tage med transporten, det er en helt særlig oplevelse, der samtidig byder på dejligt
samvær med andre medlemmer.

Efterårstransporten 2017

Efterårstransporten finder sted i uge 42.
Der bliver ikke arrangeret fællestransport, så det er op til det enkelte medlem selv at
sørge for transport.
Har du brug for hjælp til dette, kan Freddy Christiansen kontaktes.

Hotelværelse på Dacia

Hotelværelse skal bestilles gennem Brian Schaleck - se bestyrelseslisten.
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Vi mødes i atriumgården på hotellet mandag den 16. oktober kl. 10 til informationsmøde,
hvor vi også får mulighed for at hilsen på hinanden og tale om ugens program.

Madindsamling

Madindsamlingen finder sted den 1. og 2. september og pakker og mad køres til lageret i
Kolding søndag den 3. september.
Der er stadig flere steder, hvor der indsamles mad. Da F1 har frabedt sig at modtage mad,
vil den indsamlede mad derfor blive fordelt på de øvrige børnehjem.

Pakkeaflevering:

I Københavns-området:
- Børneshoppen, Søborg Hovedgade 62B i åbningstiden,
dog senest lørdag den 2. september.
- Lageret i Herlev, Tornerosevej 58, Herlev lørdag den 2. september kl. 10-12 og
søndag den 3. september kl. 9-10 direkte på lastbilen.
Vestsjællands-området:
- Dorte Iversen, Æblehaven 7, 4390 Vipperød
Ring og aftale om tidspunkt for aflevering på telefon 59 18 10 56 eller 23 24 80 83
Fyn:
- Jeanette Dyrup, Sundbrovej 100, Svenborg.
Ring og aftale om tidspunkt for aflevering på telefon 52 50 46 20
Århus:
- Johannesgården 3. september kl. 10-12.
Der kan også ringes til Ernst Jensen på telefon 86 36 14 90 for anden aftale.
Vendsyssel/Nordjylland:
- OK-tanken i Skørping 2. september kl. 11-12.
Tilmelding skal ske til Ernst Jensen på telefon 86 36 14 90 forinden.
Sydjylland:
- På lageret, Fynslundvej 17, Højrup, 6640 Lunderskov.
Sidste frist for personlig indlevering er søndag den 3. september mellem kl. 10 og 15.
Lageret åbnes uden for åbningstiden kun efter særlig aftale med Grethe Oddershede,
tlf. 75 73 47 72 eller 21 26 64 53.

Pakkesedler

Pakkesedler kan hentes på foreningens hjemmeside – www.rp92.dk.
Scrolle ned på siden til Transportudvalget og tryk på ”Læs mere” og du vil i højre side
finde den blanket, du skal bruge.
Pakkesedlerne skal så sendes til Søren Martin Sørensen – se bestyrelseslisten.

Transportudvalgets sammensætning

Søren Martin Sørensen, Hvedemarken 4, 6230 Røde Kro
T: 72 66 23 87 ● E: sorenmartin@outlook.com
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Freddy Christiansen, Klitmøllervej 31,1. tv., 2720 Vanløse
T: 40 15 45 95 ● E: freddy.vanlose@gmail.com
Ernst Bech Jensen, Hovedgaden 10 A, 8400 Ebeltoft
T: 86 36 14 90 ● E: ernstbechjensen@gmail.com
Jeanette Maria Dyrup, Sundbrovej 100, 5700 Svendborg
T: 52 50 46 20 ● E: jd@antonshus.dk

Moderniseringsudvalget
Udvalget har nu haft sit første møde, og har konstitueret sig. Der blev lagt en overordnet
plan for udvalgets arbejdsform, en tidsplan og strategi for det videre forhandlingsforløb.
Udvalget består af Birgit Christensen og Svend-Erik Mengel Thomsen samt en række
bestyrelsesmedlemmer.
Der blev diskuteret det videre samarbejde med Direktoratet i Rumænien, de enkelte
børnehjem og de andre samarbejdspartnere, vi til daglig arbejder med.
Udvalget fandt det stærkt nødvendigt, at vi fastholder og helst øger det nuværende
medlemstal og ikke mindst set i lyset af de fordele det giver det enkelt medlem med
hensyn til skattefradrag for bidrag. Vi skal mindst være 300 medlemmer.
Der er udarbejdet en pressemeddelelse, der bringes efter denne artikel, og som vil blive
sendt til landsaviserne, lokalaviserne og andre elektroniske medier.
Vi opfordrer medlemmerne til at bruge denne pressemeddelelse og sende til de lokale
medier. Pressemeddelelsen kan rekvireres hos Freddy Christiansen, hvis man ikke kan
kopierer den her fra Nyhedsbrevet.
I de næste nyhedsbreve håber vi at kunne begynde at bringe de første forslag til en
egentlig modernisering, der så munder ud i et samlet forslag til generalforsamlingen i
foråret 2018.
Udvalget holder sit næste møde søndag den 10. september 2017.

Pressemeddelelse

Stadig brug for hjælp til rumænske
børnehjemsbørn
Rumæniensprojektet af 1992 fylder 25 år
”Mange nødhjælpsorganisationer kom hertil, da dørene blev åbnet efter revolutionen i
vinteren 1989-90. Næsten alle er forsvundet igen. Men I, Rumæniensprojektet, er dem,
der har holdt ved. Det er vi meget taknemmelige for.
Således sagde borgmesteren i Lugoj, Francisc Boldea, for et par år siden.
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Og sandt er det, at Rumæniensprojektet (RP92) den dag i dag er i fuld vigør med
arbejdet med at støtte op om institutionsanbragte børn og unge i Timis Amt i det vestlige
Rumænien.
De senere år har RP92 endda udvidet aktiviteterne med et program for støtte til
tidligere børnehjemsbørns uddannelse, et program for støtte til en gruppe fattige ældre
enlige kvinder (Bunica-projektet), et Projekt Venskabsfamilier, som støtter op om dårligt
stillede familier i Lugoj området.
Sådan startede foreningen
Det hele begyndte, da den daværende leder af Mødrehjælpen i Danmark, Hanne Reintoft,
på vegne af Dansk Røde Kors, i vinteren 1990 rejste rundt i Rumænien for at danne sig et
indtryk af de miserable forhold på de overfyldte rumænske børnehjem.
En dag stod Hanne Reintoft med et par halvstore piger foran det såkaldte pigehjem St.
Vasile i provinsbyen Lugoj (ca. 50.000 indbyggere) øst for storbyen Timisoara. Reintoft var
godt og grundigt deprimeret over at opleve disse børn, som i den grad savnede omsorg.
Hanne Reintoft gik til den danske dagspresse og skrev, om der dog ikke var nogle
danske familier, der ville være kontaktpersoner til disse børn, sende dem breve, pakker,
besøge dem – og eventuelt tage dem på ferie i Danmark. Mødrehjælpen ville gerne stå
som koordinator.
Responsen var overvældende. Sammen med billederne af syge og udmagrede
rumænske børnehjemsbørn, gik Hanne Reintofts opråb danskerne lige til hjertet.
Hundreder af familier henvendte sig, og allerede i sommeren 1991 kom den første
gruppe af børnehjemsbørn på ferie i Danmark.
Siden er det løbet op i hundreder af rumænske børnehjemsbørn, der har fået et
pusterum fra den traumatiske hverdag på børnehjemmene.
I 1992 blev det for stor en opgave at løfte for Mødrehjælpen, og på en stiftende
generalforsamling i Værløse den 14. juni 1992 oprettedes landsforeningen
Rumæniensprojektet af 1992 blandt de mange familier fra hele Danmark, som havde
involveret sig i den gode sag.
Foreningens ledelse
Foreningen er ganske demokratisk opbygget med generalforsamlinger, hovedbestyrelse og
en række udvalg, projektgrupper og geografisk opdelte grupper - alle med udstrakt
selvstyre.
Udgangspunktet var og er at arbejde frivilligt og ulønnet, helt uden religiøse og politiske
præferencer, og at arbejde i tæt fællesskab med de relevante rumænske myndigheder i
Timis Amt.
Netop gennem frivillighed og ulønnethed adskiller Rumæniensprojektet sig fra de fleste
andre danske nødhjælpsorganisationer, hvor arbejdet oftest er betinget af store
administrative omkostninger. Hjælpen fra RP92 kanaliseres direkte til modtagerne.
Kun er foreningen nødt til at have en håndfuld lønnede medarbejdere i vores hovedby
Lugoj.
Her råder RP92 også over udslusningshjemmet Clementina – et lille stykke Danmark,
som er blevet kendt i hele Rumænien. RP92 købte i foråret 1996 en fire etagers ejendom
sammen med Lugoj Kommune og indrettede den til et hjem for unge, tidligere
børnehjemsbørn.
De henved 20 unge, der bor her af gangen, er alle gennem RP92 blevet hjulpet i job
eller uddannelse.
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”Her arbejder vi som i Danmark” fortæller lederen af Clementina, Carmen Kanya.
”Vi er ikke topstyrede, og vi inddrager de unge og giver dem ansvar. Og vi slipper dem
ikke, før de kan stå selv. Det er det, der skal til. Og så er vi som én stor familie, hvor vi
støtter og hjælper hinanden. Også når de unge er rejst herfra, fortæller Carmen.
Et lignende antal andre unge eks-børnehjemsbørn, der stiler mod højere uddannelse,
bor på et andet RP92-støttet hjem i Timisoara og går på universitetet med alle
studieudgifter betalt af Rumæniensprojektets uddannelsesfond.
Bedre levevilkår
2017 er ikke 1992. Ceaucescus diktatur er ren historie for den yngre del af Rumæniens
befolkning, og landet er for længst blevet medlem af EU.
Levevilkårene ER blevet en smule bedre. Der er også færre børnehjemsbørn nu end for
25 år siden. Men det skyldes også udbygningen af en fosterfamilieordning, hvor tusinder
af børn anbringes hos mere – eller desværre ofte – mindre kvalificerede familier. Så er
problemet med de alt for mange socialt forældreløse børn ligesom mindre synligt.
Men problemerne er der stadig og blussede op igen i kølvandet på den internationale
økonomiske krise. Som den daværende leder af et af RP92’s kerne-børnehjem i Gavojdia
lidt uden for Lugoj, Theo Sorin, har fortalt til magasinet Ude og Hjemme:
”Krisen har gjort, at stadig flere dybt fattige forældre rejser bort og efterlader deres
børn hos bedsteforældre eller andre, der ikke magter opgaven. Så er det vores opgave at
tage os af dem. Det gør vi, selvom også vores børnehjem er hårdt ramt af krisen”.
En artikelserie i Ude og Hjemme mindede os alle om, hvor traumatisk opvæksten stadig
er for de rumænske børnehjemsbørn – også dem RP92 støtter, selvom denne hjælp har
forbedret de fysiske forhold meget.
”Min mor kommer nogle gange for at besøge mig, men nu har jeg ikke set hende i over
et år. Og min far kender jeg slet ikke, fortæller 13-årige Roxanne”, der kun drømmer om
at komme væk fra Rumænien.
De voksne omkring hende forklarer, at Roxanne og fem søskende blev afleveret på
børnehjemmet af de sociale myndigheder. Roxannes mor er så fattig, at hun aldrig ville
kunne forsørge sin børneflok. Et liv som tiggerbarn på banegården i Timisoara ville være
eneste udvej.
Mad og tøj
Hvert år sender RP92 lastbiltransporter af sted. Og hvert år arrangerer foreningen
indsamlinger ved supermarkeder rundt om i landet. Her bliver mange tons
langtidsholdbare madvarer foruden toiletartikler samlet i banankasser – klar til at blive
læsset direkte ved vores institutioner i Rumænien.
Hver sommer og jul kommer børnehjemsbørn til Danmark – inviteret af deres danske
kontaktfamilier, der er medlemmer af foreningen.
På Søborg Hovedgade ved København har vi en genbrugsbutik, som skaffer mange
gode kroner til hjælpearbejdet, og fire gange om året udgiver vi bladet Mana in Mana
(Hånd i Hånd).
Det kræver alt sammen mange hænder til at løfte opgaverne, ligesom alle RP92’s
aktiviteter er stærkt afhængige af de mange gode sponsorer, vi har fået.
Fremtiden
Nu efter de første 25 år er det ingen hemmelighed, at hvis Rumæniensprojektet fortsat
skal kunne løfte sine store opgaver, er der brug for flere nye medlemmer.
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Vi er i foreningen ganske klar over, at den megen negative omtale af kriminelle og
tiggende rumænere får mange til at vælge støtte til hjælpearbejde til netop Rumænien
fra.
Anslået 10 pct. af den rumænske befolkning – det vil sige mellem 2 og 3 millioner – er
romaer, langt den største roma-befolkning i Europa. Og det er i vid udstrækning netop
romaerne, som med deres rumænske pas, og dermed også som EU-borgere, drager hertil.
Misforstå os ikke: Vi kender romaerne som dejlige mennesker og er fuldt vidende om
deres problematiske historie. Men de fleste af dem lever i et parallelsamfund, hvor det
bl.a. er udbredt ikke at sende børnene i skole.
Vi kunne ønske os, at den rumænske regering og EU gjorde mere for at få integreret
romaerne og løftet dem op af bunden af det rumænske samfund.
Se meget mere om, hvordan man bliver medlem på foreningens hjemmeside
www.rp92.dk eller kontakt formanden Jeanette Dyrup på telefon 52 50 46 20.

Pakker til F1 og Gavojdia stopper

For at præciserer, hvad der blev besluttet på generalforsamlingen den 25. marts 2017
bringes her den artikel, der var i seneste Nyhedsbrev:
På generalforsamlingen lørdag den 25. marts 2017 blev det besluttet, at forårstransporten
2017 bliver den sidste pakke- samt pengeforsendelse til F1 og Gavojdia.
Begrundelsen er, at behovet for almindelige dagligdags ting (tøj, sko, hygiejneartikler
etc.) ikke mere er til stede, men at der blandt børnene efterspørges dyrere og mere
luksuriøse forbrugsgoder, hvilket aldrig har været foreningens formål at yde støtte til.
Da det altid har været foreningens målsætning, at alle børn på børnehjemmene skal
have en pakke, og ikke kun de børn der har en kontaktfamilie, har det været
ensbetydende med, at enkeltpersoner har stået for fremstilling af pakker til de øvrige
børn.
Dette arbejde har taget et større og større omfang, idet det er blevet sværere og
sværere at skaffe kontaktfamilier, og mange børn har derfor i dag ikke en kontaktfamilie.
Kontaktpersonen på Gavojdia har ikke ønsket at stå for denne opgave mere og det er
ikke lykkedes at finde en ny trods efterlysning blandt medlemmerne.
Det vil dog stadig være muligt at sende en institutionspakke til disse to børnehjem. En
institutionspakke kan f.eks. være et større parti sko, håndklæder, trøjer e.lign., der kan
anvendes af alle børnene. Disse kasser vil koste kr. 20,- pr. stk.
Bestyrelsen opfordrer kontaktfamilierne til at fastholde kontakten enten via facebook,
som mange af børnene er på, eller tage med pakketransporten, der fremover dog kun
finder sted om efteråret.
Om foråret opfordrer vi medlemmerne til at tage med i uge 17, hvor det vil være muligt
at besøge børnene og møde andre medlemmer af foreningen.
Børnepakker til de øvrige institutioner i foreningens regi fortsætter, da disse
forsendelser er knyttet op på enkeltpersoner, der står for alle pakker. Når denne person
ikke mere ønsker at lave pakker stopper projektet.
Sendes familiepakker vil disse fremover koste kr. 75,- pr. stk. (banankasser) eller kr.
150,- pr. stk. (flyttekasser), da der i det fremtidige kontingent ikke er indeholdt pakker.
Fremtidige kontingentsats er kr. 375,- for alle medlemmer og vil være gældende fra
2018.
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Casa Clementina
Nyhedsbrev forår 2017

Så er det igen tid til den halvårlige beretning fra Casa Clementina. For tiden er der 16
unge i huset, og de har alle arbejde.
De unge bestemte endnu en gang, at pengene fra de 2% af skatten, som rumænere
kan donere til os, skulle gå til en gris. Lige som sidste år blev den på god gammeldags vis
parteret, tilberedt og frosset. Der blev mange gode middage til de unge. Og alle havde en
herlig dag.
De penge, som blev til overs efter købet af grisen, er blevet brugt i haven, bl.a. til
frugttræer og husdyrgødning. Det ustadige sommervejr gør det svært at dyrke visse
grøntsager, men frugttræerne giver godt. I efteråret blev jorden i køkkenhavedelen
forbedret, så det nu er nemmere at have med at gøre, og dermed skulle udbyttet også
blive større.
I efteråret blev der i Timisoara afholdt en konference om sårbare og udsatte unge.
Deltagerne var bl.a. børnedirektoratet, NGO`er og en ungdomsorganisation under EU.
Carmen var inviteret med, og i lighed med de øvrige deltagere kom hun med et indlæg. Et
par dage efter konferencen modtog unge og personale på Casa Clementina et diplom,
hvorpå der står, at vi er udnævnt til det bedste sted for unge i Timis Amt!!
Der blev efterfølgende nedsat et råd til det videre arbejde. Og der er Carmen medlem.
Blandt vore unge er 3 brødre fra en lille landsby 35 km udenfor Lugoj. Deres far er død
og moderen blev total lammet efter et slagtilfælde. Brødrene havde helt fra begyndelsen
det klare mål at hjælpe deres mor så meget som muligt. Og det har de gjort. De har
arbejdet hårdt for at tjene pengene til hendes meget dyre behandling og genoptræning.
De har på skift besøgt moderen og er i weekender tager hjem til landsbyen, hvor de har
fået bygget et handicapvenligt anneks til familiens hus. Nu er moderen så vidt, at hun er
kommet hjem, og brødrene, samt den enes kæreste, vil tage sig af hende.
Alle 3 har fået lavet tiltrængte tandbehandlinger, og de er, og har hele tiden været, en
engageret og værdsat del af gruppen af unge på Casa Clementina.
En af brødrene har taget det statsanerkendte fødevarekursus og er efterfølgende blevet
tilbudt et lederjob i det supermarked, hvor han arbejder. Den ene af brødrene er rejst fra
CC, og de to andre er på vej.
Så her har vi hjulpet en hel familie til at få et bedre liv. Hvordan ville de have det i dag,
hvis brødrene var blevet i landsbyen med en invalid mor og uden mulighed for at få et
arbejde? Vores penge til kurser og tandbehandling kunne ikke være anvendt bedre.
Der er siden sidst doneret slik 2 gange fra Tyskland. Før jul uddelte de unge det meste
af det til fattige familier i Lugoj. Her i foråret var det de gamle på ældrecenteret, som blev
betænkt. I alt 80 ældre fik noget til den søde tand. Selvfølgelig blev vore unge modtaget
med kyshånd begge steder.
Til slut en stor, stor tak for jeres bidrag til Casa Clementina. Uden jeres hjælp kunne vi
ikke udføre arbejdet og derved give vore unge en god start. Flere og flere af dem prøver
at spare op, så de kan låne penge til egen bolig. Noget, de aldrig havde drømt om ville
være muligt.
Vort kontonr er: 2076 6278981876.
Mange hilsner på vegne af alle på og omkring Casa Clementina
Birgit Christensen
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Bestyrelsen efter generalforsamlingen marts 2017
Formand
Jeanette Maria Dyrup, Sundbrovej 100, 5700 Svendborg
T: 52 50 46 20 ● E: jd@antonshus.dk
Næstformand
Freddy Christiansen, Klitmøllervej 31,1. tv., 2720 Vanløse
T: 40 15 45 95 ● E: freddy.vanlose@gmail.com
Kasserer
Guxi Maria Abel, Polensgade 5 B
2300 København S
T: 30 20 19 08 ● M: guxina@gmail.com
Sekretær
Vivian Røgind, Ringsbjergvej 32, Ringsbjerg, 4682 Tureby
T: 20 93 20 25 ● M: vivsens@gmail.com
Bestyrelsesmedlemmer
Brian Schaleck, Majsvænget 11, Ågård, 6040 Egtved
T: 28 72 25 90 ● E: brianschaleck@gmail.com
Bodil Donnerup, Kroggårdvej 10, 5270 Odense N
T: 22 62 28 82 ● E: Donnerupbodil@gmail.com
Lone Christensen, Assensvej 160, 5771 Stenstrup
T: 60 75 24 25 – 49 13 47 07 ● M: lone@steenskjold.dk
Suppleanter
Bodil Sille Nielsen, Husumvej 54, 2700 Brønshøj
T: 38 60 87 96 ● M: vagn.hansen@tdcadsl.dk
Vivi Eriksen, Blochsej 16, 6000 Kolding
T: 28 74 10 14 ● M: vivi@eriksenseest.dk

Servicesiden
Oversættelse af breve

Såfremt du/I har brug for oversættelse af breve, så kontakt en af lokalgrupperne, som
kender en eller flere rumænere, som kan klare netop den opgave.
Oversættelse kan også ske ved henvendelse til Elena Simonsen på e-mail:
simonsenelena@gmail.com. Der beregnes 25 kr. pr brev.
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Privat besøg i Rumænien

Der er kommet nye regler ved besøg uden for transporterne. Når man tager til Rumænien
sammen med Rumæniensprojektet er der ingen ændringer.
Hvis man rejser til Rumænien privat for at besøge sit barn på under 15 år, og ønsker at
tage barnet med ud fra børnehjemmet, skal man fremover bede kontaktpersonen om at
fremsende en børneattest for alle rejsende over 18 år til underskrivning.
Hvis man kommer til Rumænien og børneattest ikke er indhentet, vil det ikke længere
være muligt, at få barnet udleveret.

Hotelophold i Lugoj

Skal du til Rumænien sammen med transportudvalget, kan du bestille hotelværelse via
Brian Schaleck, tlf. 28 72 25 90, hvor du også kan få yderligere information.
Du kan også bestille hotelophold i Lugoj direkte hos hotellet. Det kan ske ved at ringe på
telefon 0040 256 35 24 40 eller maile til hotellet på
turismdacialugoj@yahoo.com
Husk at meddele, at du er medlem af Rumæniensprojektet.
Al kontakt foregår via Hotel Dacia, da Hotel Timis kun er åbnet for større grupper.
Al henvendelse skal ske på engelsk

Overnatning på Clementina

Enkeltværelse: 150,- kr. per nat pr. person. Dobbeltværelse 100,- kr. pr. nat pr. person.
Rumænske "børnehjemsbørn" bor gratis, når de deler værelse med deres danske familie.
Henvendelse til Tove Andersen
Telefon: 20 30 42 55 / 57 52 70 93
e-mail: benny_f_a@hotmail.com
Konto-nr. 2076 6278981876

Pas

Rumænien er gået over til elektroniske pas. Prisen er steget til 500 kr. for pas til børn fra
6-14 år. Til gengæld er de gyldige i 3 år. Så hvis man inviterer sit barn på ferie, og barnet
ikke har et gyldigt pas, skal man altså lægge 500 kr. oven i prisen.

Brug hjemmesiden
På foreningens hjemmeside kan du finde alle de informationer du har brug for.
Klik ind på www.rp92.dk
Vi forsøger hele tiden at opdatere hjemmesiden, men mangler du noget eller finder fejl, så
kontakt Freddy Christiansen, telefon 40 15 45 95.

Tak

Til de mange der har indsendt deres mail-adresse. Det gør udsendelsen af
Nyhedsbrevet lettere og meget billigere.
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