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Formanden har ordet
Af LISBETH BALSLEV

Et turbulent år for RP92 er ved at rinde ud. En varm tak skal lyde til alle, der holder
ved. Vi måtte godt være flere! Derfor det evindelige omkvæd:
Spørg nu i familie- og bekendtskabskredsen, om ikke de kan undvære 375 kr. for et års
medlemskab.
Går man på sin netbank, overfører det beskedne beløb til vores konto i Nordea:
2076 – 6278 981 876 og anfører navn, telefonnummer og e-mail, vil man straks blive
kontaktet af RP92’s kasserer.
Det kunne også være en julegaveidé a la ”giv en ged”.
Transporterne forår og efterår vil også blive gennemført i 2019.
Læs herom i separat artikel i dette nyhedsbrev.
F1-gruppen er igen aktiv under ledelse af Astrid Ry Vestergaard, Solbærhaven 15, 8520
Lystrup, Aarhus, Tlf.: 20 21 93 10, e-mail: astrid-ry@hotmail.com.
Astrid fortæller, at der igen vil blive sendt pakker til F1, eventuelt personlige pakker til
hvert barn. Gamle kontaktfamilier må gerne kontakte Astrid, hvis de ønsker at blive
pakkefamilie igen.
Sammen med bestyrelsens sekretær, Kim, var jeg for egen regning i Rumænien 5 dage
i november.
Børnedirektoratets leder i Timisoara, Monica Trusca, takkede for RP92’ indsats.
Direktoratet planlægger at lukke børnehjemmene i Timis Amt i 2020-22 til fordel for
fosterfamilier og små enheder. Der er nu kun ca. 200 børn i alt på børnehjemmene mod
500 for blot et par år siden. Sværest bliver det ifølge Monica Trusca at lukke Recas, hvor
der er 64 børn anbragt.
Madindsamlinger er IKKE længere nødvendige, understregede direktoratet. Men man vil
stadig være glade for pakker på børnehjemmene og handicapcentrene.
Lederen af F1 i Lugoj, Andrei Vacariu, håber, at RP92 holder ved. Der er nu 54 børn på
hjemmet (5-18 år) – heraf 40 fastboende. Nogle læser i Timisoara.
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Andrei Vacariu er meget glad for Astrids arbejde på hjemmet. Han ser ikke
fosterfamilier som nogen succes. Mange børn vender tilbage til F1.
Gavojdia har pt 50 børn, hvor 16 går i skole. Nogle af de gamle bygninger står foran
nedrivning og erstatning af nye. Lederen, Mariana Ilie, udtrykte ønske om hjælp til
sportsmaterialer og til skolematerialer – især bestemte bøger, som lærerne efterspørger.
Besøg på handicapcentrene CP11 children og CP11 adult i Lugoj bevidnede om den
store kærlighed, der hersker dér med glade børn/voksne og søde pædagoger. De 2
chefer, Mariana Ilie (midlertidig) og Laura Caprariu fortalte, at vi især kan hjælpe med
massagemadrasser mod liggesår, STÆRKE borde, træningsmaterialer til børn,
løfteanordning til permanent sengeliggende, svær kvinde, rengøringsmidler og
hygiejneartikler. CP11 kan følges på facebook under centrul de plasament Lugoj.
Timisoarahjemmet har kun 9 studerende boende under ledelse af Denis Buta. Nogle af
dem har studiejob og skal tvangsopspare 700 RON ud af mindstelønnen på 1200 RON. De
har jo gratis kost og logi. Pengene bliver udbetalt, når de forlader hjemmet. Denis er ikke
glad for pakker, ”som stjæler vores stolthed”. Han ser meget hellere støtte til training
camps i Rumænien.
RP92’s sekretær i Lugoj, Mihaela Teodorescu, er fra 1. januar 2019 ansat på en
halvtidsstilling – endnu en besparelse. Mihaela har konkurreret sig til en kontorstilling på
CP11. Mihaela får en mobiltelefon og en laptop til brug for sit arbejde for RP92.
Telefonnummeret vil blive meddelt senere. Kun jeg har hendes private hemmelige
nummer. Så kontakt evt. mig indtil videre. På internet kan stadig indtil videre bruges
rpafrumanien@gmail.com.
Mihaela vil have kontortid på Clementina tirsdag og torsdag mellem kl. 17 og 21 (16-20
dansk tid). Andre dage kan hun kontaktes telefonisk i samme tidsrum.
Bestyrelsen har besluttet, at vi indtil videre beholder kontoret, som vi lejer af
Udslusningshjemmet. Det er også nyttigt for os til pakkeopbevaring under transporterne.
Bestyrelsen har indkaldt til et møde med formændene for alle udvalg og grupper hos
formanden søndag den 20. januar 2019 Næste bestyrelsesmøde bliver søndag den 17.
februar og næste ordinære generalforsamling søndag den 24. marts kl. 12. Stedet vest for
Storebælt bekendtgøres senere.
Jeg ønsker alle i Rumæniensprojektet en rigtig god jul og et godt nyt
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Transporten foråret 2019:

Ændret afleveringsprocedure
Forårstransporten 2019 finder sted i uge 9, dvs. 5. til 11. maj og bliver afviklet anderledes
end vi tidligere har udført.
Lageret i Kolding er opsagt og vi har derfor fundet en anden arbejdsgang og andre depoter
at opsamle, sortere og få afsendt de mange kasser og effekter til børnehjemmene i Lugoj
på.
Vi har lejet lagerplads til:
Lager-Jylland, ”Dit Pulterkammer”, Essen 8A, 6000 Kolding
og
Lager-Sjælland, Shurgard/Herlev, Herlev Hovedgade 193, 2730 Herlev
Bemærk: Denne adresse kan blive ændret. Hold dig orienteret på hjemmesiden under
fanebladet RP92s blog.
Vær opmærksom på, de ændrede indleveringssteder og tider.

Jylland/Fyn:
Pakker til forårstransporten kan afleveres i Århus søndag den 7. april mellem kl. 10 og 11
på Johannesgården, Sct. Johannes Allé 1, Århus C eller efter nærmere aftale med Ernst
Jensen på telefon 50 40 52 07.
Pakker kan afleveres på det nye opsamlingssted Lager-Jylland, tirsdag den 2. april og
torsdag den 4. april mellem kl. 16 og 18 og søndag den 7. april mellem kl.12 og 16.

Sjælland:
Pakker kan fortsat afleveres hos Dorthe Iversen, Holbæk, dog kun efter aftale på telefon
23 24 80 83 og senest 6. april.
Børneshoppen Søborg Hovedgade modtager pakker i åbningstiden indtil torsdag den
4. april.
Pakker kan afleveres på det nye opsamlingssted Lager-Sjælland, tirsdag den 2. april og
torsdag den 4. april mellem kl. 16 og 18 og søndag den 7. april kl. 9.00 direkte på lastbilen
til Jylland..
Bemærk eventuel anden adresse. Se hjemmesiden eller ring til Freddy på tlf. 40 15 45 95.
Bemærk: Lageret på Tornerosevej (Mona Ancher) er lukket.
Alle pakker bliver kørt til Lager-Jylland søndag den 7. april og sorteres her til
destinationerne i Lugoj.
Lastbilerne pakkes torsdag den 2. maj og er fremme i Rumænien mandag den 6. maj.

3

Rumæniensprojektet af 1992

NYHEDSBREV DECEMBER 2018

VIGTIGT
Det er vigtigt, at ALLE kasser tydeligt mærkes på ALLE sider med nedenstående initialer
for den enkelte institution.
Vi har ikke så megen lagerplads at sortere på, derfor er tydelig afmærkning vigtig.
Vi anmoder vore medlemmer til fortrinsvis at bruge banankasser og i mindre omfang
flyttekasser.
Bruges flyttekasser skal de være fyldt helt ud, ellers er de ikke stabile nok.
Børne-lifte kan sendes, hvorimod vi på denne tur, ikke kan medtage møbler, cykler eller
andre større effekter, indtil vi ser, hvordan de nye lagerfaciliteter fungerer.
Husk! Ingen pakker/kasser over 25 kg.
Skriv venligst tydeligt og stort på alle fire sider af pakkerne.
Der må ikke uden aftale bruges andre betegnelser.

L
LF
LU
A
BL

=
=
=
=
=

Clementina
Lugoj Familier
Lugoj Udeboende
Akuthjælp – Kun efter aftale med Mona Ancher telefon 42 17 12 13
Bunica – Kun efter aftale med Grethe Oddershede, telefon 21 26 64 53

OPC = Old People Center – Gruppepakker
F1
G

= Efter aftale med Astrid Vestergård, telefon 20 21 93 10,
= Gavojdia – Kun gruppepakker

CP11
CP11 A
AOH
R
RS
T

= Recas
= Recas School
= Timisoara

Vigtige datoer:
Åbent på lager-Sjælland/Herlev 2. april og 4. april kl. 16-18
Åbent på lager-Jylland/Kolding 2. april og 4. april kl. 16-18
Pakkeindlevering i Børneshoppen/Søborg senest 4. april – Dog kun efter aftale med Sille
på telefon 38 60 87 96.
Pakkeindlevering i Holbæk senest 6. april
Pakkeafhentning i Århus 7. april
Pakkeindlevering på lager-Jylland/Kolding 7. april
Hilsen TRANSPORTUDVALGET
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Casa Clementina
Af BIRGIT CHRISTENSEN

Som skrevet i forårets nyhedsbrev, er der forandringer på Casa Clementina.
Pt er der 12 unge i huset. Alle værelser på 2. og 3. etage er beboet, ligesom
kælderrummene og konferencerummet udlejes. Indkomsten fra lejen er pt nok til at betale
forbrug og mindre omkostninger, men lønninger og større omkostninger betales stadig fra
Danmark.
Gruppen, der nu bor på Casa, er en anden, end den huset oprindeligt var beregnet til.
Nemlig de unge fra børnehjemmene, som var villige til at indgå i fællesskabet på CC, og
som kunne have udbytte af vores tilbud om strukturering af voksenlivet og uddannelse
passende til deres ønsker og niveau.
De nuværende beboere er så at sige alle tidligere børnehjemsbørn. Men nogle kan klare
sig selv, og nogle har brug for megen hjælp.
Det er også i stigende grad vanskeligt for os at skaffe de nødvendige midler til at drive
stedet.
Så vi har kigget os omkring efter andre, som vil tage over og passe godt på huset og
videreføre vort arbejde. Og er nu i forhandlinger med en rumænsk baseret græskortodoks organisation, som også arbejder med udsatte og marginaliserede unge. Vi har
besøgt dem og nogle af deres projekter og synes, deres tilgang til arbejdet falder godt i
hak med vores.
Der er dog en masse, der skal ordnes, før der kan siges noget endeligt. Dynger af
papirarbejde helt tilbage fra begyndelsen, afklaring omkring ejerforhold i forhold til byen
osv. Det tager tid. Ingen ved hvor længe.
Så Casa Clementina, som det har fungeret i næsten 20 år, står ved en milepæl. For os
er det vigtigt, at al den danske indsats gennem årene stadig vil blive værdsat og bevaret.
Vi ved alle, at vort arbejde har betydet et bedre liv for de unge, som har boet på CC. Og vi
håber, at der også i fremtiden vil komme ansvarlige unge mennesker med selvværd ud fra
Casa Clementina. En ting er sikkert; der er stadig brug for hjælp.
Vi ønsker naturligvis, at vore unge bliver i Rumænien, når de forlader CC. Så de kan
være gode rollemodeller. De fleste gør det, men de har også, som andre unge, lyst til at
komme ud i verden. En del rejser til Spanien, Italien, Tyskland eller andre EUlande. Nogle
er her i Danmark, hvor de har arbejde og klarer sig godt. Flere har stiftet velfungerende
familier. Nogle er i England, hvor èn er mellemleder ved Vodaphone, samtidig med at hun
næsten er færdig med sin master. En anden, som er læge, arbejder på et privathospital
og har slået sig ned med mand og tre børn. En tredie har fast arbejde som
computeringeniør.
Og der er mange flere gode beretninger om tidligere unge, både dem med høj
uddannelse og dem uden.
Vi vil gerne sige tusind tak for jeres støtte og medvirken til, at Casa Clementina er
blevet et enestående sted for vore unge og personale. Og en rollemodel for utallige andre.
Så længe vi arbejder på en løsning, har vi stadig brug for penge. Der skal betales
lønninger hver måned, der er stadig unge, der har brug for tandlægebehandling, der kan
komme større omkostninger til vedligehold, og endelig må vi forvente store udgifter til at
få alle papirerne bragt i orden. Vort kontonummer er 2076 6278981876

Endnu en gang tak og venlig hilsen fra alle omkring Casa Clementina.
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HVEM ER HVEM

STÅENDE UDVALG

Foreningens kontoradresse:

Transportudvalg
Søren Martin Sørensen
Engvej 7, 6230 Rødekro
T: 72 66 23 87
E: sorenmartin@outlook.com

Kontoradressen følger formandens.
E: rp92.dk@gmail.com
www.rp92.dk

Kassereren:

E: kasserer.rp92.dk@gmail.com

Freddy Christiansen
T: 40 15 45 95
E: freddy.vanlose@gmail.com

Foreningens bank:

Nordea Bank, Odense filial
Vestre Stationsvej 7, 5100 Odense C

Ernst Bech Jensen
Hovedgaden 10 A, 8400 Ebeltoft
T: 50 40 52 07
E: ernstbechjensen@gmail.com

RP92 kontonr. 2076 – 0270 989 012

BESTYRELSEN

Jeanette Maria Dyrup
T: 52 50 46 20
E: jd@antonshus.dk

Formand
Lisbeth Balslev
Søbrinken 16, 3450 Allerød
T: 48 17 40 76
E: balslev@mail.tele.dk

Lagerudvalg
Grethe Oddershede
T: 21 26 64 53
E: grod@mail.tele.dk

Næstformand
Bodil Sille Nielsen
Husumvej 54, 2700 Brønshøj
T: 38 60 87 96
E: vagn.hansen@tdcadsl.dk

Nyhedsbreve
Freddy Christiansen
Klitmøllervej 31,1. tv., 2720 Vanløse
T: 40 15 45 95
E: freddy.vanlose@gmail.com

Kasserer
Jette Broberg
Liljevej 26, 7850 Stoholm
T: 23 31 05 54
E: jette.broberg@privat.dk

PR-udvalg
Kim Balslev
Søbrinken 16, 3450 Allerød
T: 48 17 40 76
E: balslev@mail.tele.dk

Sekretær
Kim Balslev
Søbrinken 16, 3450 Allerød
T: 48 17 40 76
E: balslev@mail.tele.dk

Fundraisingudvalg
Bodil Sille Nielsen
Husumvej 54, 2700 Brønshøj
T: 38 60 87 96
E: vagn.hansen@tdcadsl.dk

Bestyrelse
Vagn Petersen
Husumvej 54, 2700 Brønshøj
T: 38 60 87 96
E: vagn.hansen@tdcadsl.dk

Hjemmesiden
Freddy Christiansen
Klitmøllervej 31,1. tv., 2720 Vanløse
T: 40 15 45 95
E: freddy.vanlose@gmail.com
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F1
Astrid Ry Vestergaard
Solbærhaven 15, 8520 Lystrup, Aarhus,
T: 20 21 93 10,
E: astrid-ry@hotmail.com

PROJEKTGRUPPER
Udslusningshjem Casa Clementina
Birgit Christensen
Vejrmosegårds Allé 98, 7000 Fredericia
T: 75 94 28 46
E: ejnerbirgit@pc.dk
Bank: Kto.nr. 2076 – 6278 981 876

Timisoara gruppen
Bodil Sille Nielsen
Husumvej 54, 2700 Brønshøj
T: 38 60 87 96
E: vagn.hansen@tdcadsl.dk

Bunica Projekt (Bedstemødre)
Grethe Oddershede
Centervej 1G, 6000 Kolding
T: 21 26 64 53
E: grod@mail.tele.dk

Recas gruppen
Birte Krøgh Martinsen
Ingevej 26, 2740 Skovlunde
T: 44 91 58 02
E: p.martinsen2410@mail.dk

Projekt Venskabsfamilier
Jette Broberg
Liljevej 26, 7850 Stoholm
T: 23 31 05 54
E: jette.broberg@privat.dk

REGIONALE GRUPPER
Fynsgruppen
Jeanette Maria Dyrup
Sundbrovej 100, 5700 Svendborg
T: 52 50 46 20
E: jeanette@jeanettedyrup.dk

Projekt uddannelse
Lisbeth Balslev
Søbrinken 16, 3450 Allerød
T: 48 17 40 76
E: balslev@mail.tele.dk

Københavnergruppen
Mona Ancher
Rytmevej 5 B, 2730 Herlev
T: 42 17 12 13
E: mona.ancher@gmail.com

Projekt sko og briller
Lisa Haas
Bygvænget 8, 3390 Hundested
T: 66 18 31 19 - M: 21 26 81 11
E: lisahaas@hotmail.dk

Holbækgruppen
Dorte Iversen
Æblehaven 7, 4390 Vipperød
T: 59 18 10 56 - M: 23 24 80 83
E: dorte.becker.iversen@gmail.com

Projekt Akuthjælp
Mona Ancher
Rytmevej 5B, 2730 Herlev
T: 42 17 12 13
E: mona.ancher@gmail.com

Midtjyllandsgruppen
Tage Rehmeier
Siriusvej 33, 8700 Horsens
T: 40 42 77 02
M: mail@porsgaard.dk

Butiksudvalg Søborg
Anne Heibroch
Nybøllevej 66, 2765 Smørum
T: 41 19 77 17 / Butik: 61 51 77 92
E: anneheibroch@gmail.com

Sydjyllandsgruppen
Vivi Eriksen
Blochsvej 16, 6000 Kolding
T: 28 74 10 14
E: ve@eriksenseest.dk

BØRNEHJEMSGRUPPER
CP11
Guxi Maria Abel
Polensgade 5 B, 2300 København S
T: 30 20 19 08 - E: kasserer.rp92.dk@gmail..com
CP11 Adult
Dorte Iversen
Æblehaven 7, 4390 Vipperød
T: 59 18 10 56
M: 23 24 80 83
E: dorte.becker.iversen@gmail.com
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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.

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

Værelser på Casa Clementina
Det er personalet på Casa Clementina, der står for udlejningen af danskerværelserne.
Prisen for eneværelse er 100 lei (20€) pr. nat. For flere i samme værelse er lejen 70 lei
(13€) pr. person pr. nat.
Rumænske børnehjemsbørn bor gratis, når de deler værelse med deres danske familie.
Pengene betales direkte til personalet under opholdet eller ved afrejse, og de vil helst
have betalingen i lei.
Reserveringen kan ske på e-mail: asociatiaclementina@gmail.com
eller på telefon 0040 256 350305.
Mange hilsner
Birgit Christensen
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