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Formanden har ordet
Af LISBETH BALSLEV
Det er nye tider for Rumæniensprojektet af 1992. Men vi lever!
Vores udslusningshjem, Casa Clementina, overdrages til nytår til den rumænske ngo,
Teofania. Dermed er en ærefuld æra slut for vores forening.
Jeg havde den 1. november et godt møde med Teofanias leder, Alin. Alt tyder på, at vi
kan være trygge ved at Clementina vil blive ført videre på god måde. Birgit Christensen
skriver andet steds i dette Mana in Mana om Clementina.
Alin lovede mig, at Teofania vil være os behjælpelig med afsætningsplads til kommende
transporter. Enten vil vi fortsat kunne bruge Clementina. Eller han vil skaffe os anden
plads i Lugoj.
Efterårstransporten forløb godt. Se Hans Olesens beretning herom.
Bemærk Hans’ hjertesuk om KUN at bruge banankasser. Flyttekasser dur IKKE!
Hans har besluttet at trække sig som formand for Transportudvalget.
Fra bestyrelsen skal lyde en varm tak til Hans for hans store indsats for RP92.
Ny leder af Transportudvalget bliver Brian Schaleck, og Ernst Bech Jensen fortsætter sit
arbejde i gruppen. Brian har god erfaring fra sit tidligere arbejde dér.
Stor tak til de to for at gøre det muligt for os at fortsætte med dette omdrejningspunkt
for RP92: Transporterne. Se i øvrigt Freddy Christiansens indlæg om den kommende
transport.
En anden udvikling for RP92 er, at Gavojdia, som var blandt vores allerførste
indsatsområder, ikke længere er blandt vores hjem i Rumænien. Gavojdia står foran
omdannelse fra et egentligt børnehjem til nogle få familieenheder.
Recas håber vi, at kunne beholde kontakten til. På sigt er det Børnedirektoratets plan at
lukke Recas i den form, vi kender den store institution i dag. I stedet skal oprettes mindre
enheder.
Det var en dejlig oplevelse for Kim og jeg at opleve efterårstransporten.
Mange medlemmer var taget til Lugoj og var behjælpelige, ligesom det vigtige sociale
samvær var dejligt.
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De unge chaufførelever fra EUC Lillebælt viste stor interesse for vores arbejde og fik sig
nogle oplevelser med hjem. F. eks. fra Jette Brobergs rundvisning i slumkvarteret Mundial
i udkanten af Lugoj. Utroligt at se SÅ megen fattigdom i et EU-land i 2019.
Der blev også lyttet med stor interesse til lederen på Timisoara-hjemmet Denis Buta.
Han fortalte om de krav, der stilles til de unge studerende dér – f. eks. til tvangsopsparing,
så de også økonomisk er rustede, når de skal ud i det virkelige liv.
Næste ordinære generalforsamling er berammet til søndag den 19. april øst for
Storebælt. Nærmere herom i næste nummer af Mana in Mana.
Jeg ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rapport fra efterårstransporten 2019
Af HANS OLESEN
Efterårstransporten 2019 i uge 44 blev, med nogle bump og uheld undervejs, afviklet som
planlagt.
Den 29. september hentede Niels Kristensen fra EUC-Lillebælt gods på Sjælland og
samme dag blev alt gods samlet på lageret i Kolding. Onsdag den 23. oktober blev
lastbilerne, 2 stk. læsset og de møbler, der stod over fra sidste transport, var også kommet
med denne gang. Nu er lageret i Kolding helt tømt for gods.
Et lille hjertesuk.
Transportudvalget beder om, at man i størst muligt omfang benytter banankasser til at
pakke i og forsøger at undgå brug af flyttekasser. Igen ved denne transport var der
voldsomt store problemer med, at flyttekasser ikke kan holde til at blive stablet. De
knækker sammen, indholdet kan blive beskadiget og kan gøre resten af lasten ustabil.
Fra EUC-Lillebælt deltog 18 elever og 2 lærer og 16 danske medlemmer i turen.
Der var rundvisning på flere af institutionerne og i Timisoara fortalte en meget
engageret leder spændende og meget fyldestgørende om det projekt, som de unge på
hjemmet er en del af. Efterfølgende var der stor spørgelyst fra både elever og de danske
medlemmer.
Ugen sluttede af med ”Chaufførmiddag” med pizza og sodavand og en tak til alle, der
havde været behjælpelig under transporten i Rumænien. Her deltog også Mihaela og de
danske medlemmer.
Der skal fra transportudvalget lyde en stor tak til alle, der den 29. september gav en
hånd med til at læsse pakker og andet gods på Sjælland og til at aflæsse lastbilen, da den
kom til Kolding.
Stor tak til EUC-Lillebælt, Niels, alle transporteleverne og buschauffører for jeres hjælp
til denne transport. Uden jeres store hjælp både i Danmark og i Rumænien havde
Efterårstransporten 2019 været meget, meget vanskelig. Og sidst men ikke mindst en stor
tak til Mihaela for hendes hjælp og støtte til transportudvalget under hele arbejdet med
Efterårstransporten 2019.
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Nyt fra F1-gruppen
Af ASTRID RY VESTERGAARD
Vi har tidligere forsøgt at indføre seksualundervisning på F1-hjemmet, og det lader nu til
endelig at ville lykkes. Hjemmet forventer at starte med det i midt januar, og vi håber
meget på, at det vil gøre en forskel for børnene, da vi i mange år har oplevet og kan forstå
på personalet, at børnenes viden om dette emne er enormt begrænset, da det nærmest
ikke dækkes i det offentlige skolesystem.
Den helt store nyhed er dog, at F1-hjemmet skal omlægges. De mindste børn flyttes til
et mindre hjem i Nadrag, en landsby udenfor Lugoj. F1s nuværende leder regner med, at
man både fra dansk og rumænsk side vil være interesserede i at fortsætte med pakkerne,
som man plejer.
Man forventer at flytte de større børn til hjem i Timisoara, og de, der er fyldt 18 år, får
valget om at blive i Lugoj – det er uvist præcist hvor – eller at flytte med til Timisoara. På
trods af, at hjemmet regner med at begynde processen med at flytte børnene til efteråret
2020, er der rigtig meget, der stadig er usikkert, og som vi formodentlig først kan vide med
sikkerhed til foråret, hvis ikke senere. Vi vil selvfølgelig opdatere de danske familier om,
hvor deres børn skal hen, så snart vi ved noget med sikkerhed.
Hjemmet er meget indstillet på, at kontakten mellem børn og familier kan fortsætte. Vi er
i hyppig kontakt med både børnene og lederen af F1, men selv ved han ikke, om han
overhovedet kommer til at have et job, når F1-hjemmet omlægges.

Casa Clementina
Af BIRGIT CHRISTENSEN
Casa Clementina er blevet indhentet af udviklingen. De unge, som stedet oprindeligt var
bestemt til, er der ikke mere. Det er i stigende grad svært at skaffe penge til at holde
projektet kørende og vi i Casa Clementina-gruppen er kommet til års. Så der må
forandringer til.
Vi har længe arbejdet på en tilfredsstillende løsning for huset og projektet. Vi ser gerne
at vort arbejde føres videre, og at CC også i fremtiden vil være et sted, hvor
marginaliserede mennesker kan få et nødvendigt rygstød. Så de kan klare sig i samfundet.
I over 1 år har vi været i forhandlinger med Teofania – en græsk ortodoks funderet
rumænsk NGO. De har hovedsæde i Arad, men arbejder flere steder i Rumænien.
Deres virke består i juridisk, økonomisk, social og psykologisk hjælp til udsatte grupper.
Det være sig voldsramte kvinder, forsømte børn og unge, fattige familier og ældre og
tidligere kriminelle.
Teofania har indtil nu ikke arbejdet i Lugoj. Med en overtagelse af CC bliver dette
muligt.
Deres planer for huset er, at en etage benyttes af voldsramte kvinder. Vores nuværende
unge og personalet kan blive.
Teofanias projekt skal være økonomisk selvkørende, så der skal tjenes penge. Dette
tænkes gjort ved at drive et vaskeri og en genbrugsbutik i huset og udleje lokaler.
Disse aktiviteter skal køres af beboere og personale.
Det er planen, at overdragelsen sker pr 1.januar 2020.
På nuværende tidspunkt er der endnu nogle hængepartier med gamle uløste sager.
Disse skal være i orden inden skæringsdatoen, så vi på det tidspunkt juridisk og
økonomisk er ude af Casa Clementina.
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Under et besøg dernede i oktober fik vi ordnet og stemplet dokumenter, lavet
fuldmagter og Alin Monea, lederen af Teofania, underskrev et dokument, hvoraf det
fremgår, at Teofania pr. 1. januar 2020 overtager bygningen og driften deraf, samt alle
forpligtelser af økonomisk og juridisk art i forhold til byen og øvrige myndigheder.
Teofanias sagfører klarer nyt og gammelt papirarbejde. Inklusive det juridiske omkring
overdragelsen.
Navnet Casa Clementina bibeholdes indtil videre, og der skulle ikke blive de store
ændringer i de unges og personalets hverdag. Ligesom forholdet til RP92 er uændret.
Vi håber, at al papirarbejdet kan klares inden udgangen af året. Dette er en
forudsætning for overdragelsen.
Der kan læses mere om Teofania på deres hjemmeside: Fundatia Teofania
En foreløbig stor, stor tak til alle, som har knoklet for Casa Clementina gennem alle
årene.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Appel fra kassereren
Af JETTE BROBERG
Nu nærmer jul og nytår sig med hastige skridt og dermed det nye år med
kontingentopkrævning.
For at hjælpe mig vil det være en stor hjælp, hvis I vil godkende/acceptere eller hvad
handlingen kræver i forbindelse med, at foreningen via Nets opkræver kontingent.
Når jeg får jeres indbetaling retur fra Nets skal jeg ikke lave så mange posteringer,
men kan føre jeres indbetaling direkte ind i bogføringssystemet.
Glædelig jul og et godt nyt år.

Foreningen ønsker
alle vore medlemmer
og familie
en glædelig jul
og et godt nytår
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Forårstransporten 2020 – Uge 20
● Forårstransporten 2020 finder sted i uge 20, dvs. fra mandag den 11. maj til
fredag den 15. maj.
● Pakker fra Sjælland og Jylland/Fyn skal være klar senest søndag den 29. marts,
hvor de køres til lageret i Kolding.
● Lastbilerne lastes onsdag den 6. maj og de kører søndag den 10. maj.
● Nærmere om de praktiske forberedelser omkring turen i næste udgave af
Nyhedsbrevet.

Prisliste til pakkeforsendelse til Rumænien
I kontingentet er der IKKE inkluderet betaling for nogen pakker.
Alt gods skal betales særskilt.
Børnepakker til navngivne børn (medlemsbetalte) - banankasse pr. stk. kr. 75,Børnepakker til navngivne børn (medlemsbetalte) – flyttekasse pr. stk. kr. 150,Cykel kr. 100,Babysenge kr. 100,Babylift kr. 40,- til institution
Babylift kr. 75,- til navngiven person
Køleskab, vaskemaskine, fryser, sofa, større tunge ting pr. stk. kr. 250,Pakkemærker kan købes ved henvendelse til Grethe Oddershede, tlf. 21 26 64 53
Pakkemærker kan også købes ved indleveringsstederne.

Pakkeregistrering
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

Skriv venligst stort og
tydeligt på alle fire sider
af kassen

Rumæniensprojektet af 1992

HVEM ER HVEM

NYHEDSBREV DECEMBER 2019
Nyhedsbrev – Mana i Mana
Freddy Christiansen, Klitmøllervej 31,1. tv., 2720 Vanløse
T: 40 15 45 95, E: freddy.vanlose@gmail.com

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

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

Kassereren:

E: kasserer.rp92.dk@gmail.com

Foreningens bank:

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

Hjemmesiden
Astrid Ry Vestergaard,
Solbærhaven 15, 8520 Lystrup, Aarhus,
T: 20 21 93 10, E: astrid-ry@hotmail.com

RP92 kontonr. 2076 – 0270 989 012

PROJEKTGRUPPER
BESTYRELSEN
Formand
Lisbeth Balslev, Søbrinken 16, 3450 Allerød
T: 60 88 40 76. E: balslev@mail.tele.dk
Næstformand
Bodil Sille Nielsen, Husumvej 54, 2700 Brønshøj
T: 38 60 87 96. E: vagn.hansen@tdcadsl.dk
Kasserer
Jette Broberg, Liljevej 26, 7850 Stoholm
T: 23 31 05 54, E: kasserer.rp92.dk@gmail.com
Sekretær
Kim Balslev, Søbrinken 16, 3450 Allerød
T: 51 44 52 34, E: balslev@mail.tele.dk
Bestyrelse
Vagn Petersen, Husumvej 54, 2700 Brønshøj
T: 38 60 87 96, E: vagn.hansen@tdcadsl.dk

STÅENDE UDVALG
Transportudvalg
Brian Schaleck,
T: 28 72 25 90, E: brianschaleck@gmail.com
Ernst Bech Jensen, Hovedgaden 10 A, 8400 Ebeltoft
T: 50 40 52 07, E: ernstbechjensen@gmail.com
Lagerudvalg
Jylland:
Ernst Bech Jensen, Hovedgaden 10 A, 8400 Ebeltoft
T: 50 40 52 07, E: ernstbechjensen@gmail.com
Sjælland:
Freddy Christiansen, Klitmøllervej 31, 2720 Vanløse
T: 40 15 45 95, E: freddy.vanlose@gmail.com

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
Bunica Projekt (Bedstemødre)
Grethe Oddershede, Centervej 1G, 6000 Kolding
T: 21 26 64 53, E: grod@mail.tele.dk
Projekt Venskabsfamilier
Jette Broberg, Liljevej 26, 7850 Stoholm
T: 23 31 05 54, E: jette.broberg@privat.dk
Projekt uddannelse
Kim Balslev, Søbrinken 16, 3450 Allerød
T: 51 44 52 34, E: balslev@mail.tele.dk
Projekt sko og briller
Lisa Haas, Bygvænget 8, 3390 Hundested
T: 66 18 31 19 - M: 21 26 81 11
E: lisahaas@hotmail.dk
Projekt Akuthjælp
Mona Ancher, Rytmevej 5B, 2730 Herlev
T: 42 17 12 13, E: mona.ancher@gmail.com
Butiksudvalg Søborg
Bodil Sille Nielsen, Husumvej 54, 2700 Brønshøj
T: 38 60 87 96, E: vagn.hansen@tdcadsl.dk
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BØRNEHJEMSGRUPPER

SERVICEINFORMATIONER

CP11
Guxi Maria Abel, Polensgade 5 B, 2300 København S
T: 30 20 19 08, E: guxina@gmail.com
CP11 Adult
Dorte Iversen, Æblehaven 7, 4390 Vipperød
T: 59 18 10 56 - M: 23 24 80 83
E: dorte.iversen.4390@gmail.com
F1
Astrid Ry Vestergaard
Solbærhaven 15, 8520 Lystrup, Aarhus,
T: 20 21 93 10, E: astrid-ry@hotmail.com

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.

Timisoara gruppen
Bodil Sille Nielsen, Husumvej 54, 2700 Brønshøj
T: 38 60 87 96, E: vagn.hansen@tdcadsl.dk
Recas gruppen
Birte Krøgh Martinsen, Ingevej 26, 2740 Skovlunde
T: 44 91 58 02, E: p.martinsen2410@mail.dk

REGIONALE GRUPPER
Fynsgruppen
Jeanette Maria Dyrup, Sundbrovej 100, 5700 Svendborg
T: 52 50 46 20, E: jeanette@jeanettedyrup.dk
Københavnergruppen
Mona Ancher, Rytmevej 5 B, 2730 Herlev
T: 42 17 12 13, E: mona.ancher@gmail.com
Holbækgruppen
Dorte Iversen, Æblehaven 7, 4390 Vipperød
T: 59 18 10 56 - M: 23 24 80 83
E: dorte.iversen.4390@gmail.com

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 hotel på Dacia i Lugoj direkte
hos hotellet. Det kan ske ved at ringe på telefon
0040 256 35 27 40 eller maile til hotellet på
turismdacialugoj@yahoo.com
Husk at meddele, at du er medlem af
Rumæniensprojektet.
Al henvendelse skal ske på engelsk.

Børneshoppen
. . . i Søborg har brug for flere hænder!
Har du mulighed for at give en hånd med et par timer en gang imellem,
hører vi meget gerne fra dig.
Ring til Sille på tlf. 38 60 87 96
for at høre, hvad du kan hjælpe med!
Læs mere på

http://www.rp92.dk/?page_id=200

