Nyhedsbrev for Rumæniensprojektet af 1992

Mâna în Mâna
Juni 2019

Indhold
Formanden har ordet
Referat fra årets generalforsamling
Forårstransporten 2019 og efterårstransporten 2019
Nyt fra F1 og Venskabsfamilierne
Hvem er hvem?
Servicesiden

Formanden har ordet
Af LISBETH BALSLEV
Tak til transportgruppen for endnu en vel gennemført halvårstransport i maj.
Det er ikke gruppens skyld, at nogle møbler til institutioner ikke kunne komme med og
endnu henstår på lageret i Kolding.
I sidste øjeblik forlangte Børnedirektoratet i Timisoara en gennemdetaljeret deklaration.
Et papirarbejde som ikke kunne nås inden afgang.
Man kan have en mistanke om, at direktoratet dermed håber at kunne spare penge.
Når de ved, at CP11 f.eks. får de og de møbler og andet udstyr, så behøver direktoratet
jo ikke selv bekoste det.
Pakker til institutioner blev dog taget med og afleveret, uanset at der ikke fulgte papirer
med.
Jeg taler med Børnedirektoratet leder i god tid inden efterårstransporten, så vi præcis
ved, hvordan vi skal forholde os til, hvad vi måtte have med til institutionerne, som vi ved
er meget glade for alt, vi kommer med.
Ellers er der ikke så meget at berette i denne ombæring.
Jeg henviser til generalforsamlings-beretningen, som følger med dette nyhedsbrev.
Vi følger med spænding udviklingen for Casa Clementina, som der er håb om bliver
overtaget af Teofania.
Som Birgit Christensen har sagt, så håber vi, at alt kan være på plads og i orden i løbet
af dette år.
Med ønsket om en god sommer til alle,

Generalforsamlingen 2019
Referatet fra årets generalforsamling er vedhæftet som særskilt file til dette Nyhedsbrev.
Vi har valgt at bringe hele referatet, da det er af stor betydning for vore medlemmer at få
den fulde indsigt i generalforsamlingens forløb.
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Forårstransporten
Af FREDDY CHRISTIANSEN
Forårstransporten 2019 fandt sted i uge 19 og forløb fuldt ud efter planen. Omkring 10 af
foreningens medlemmer havde fundet vej til Lugoj enten med fly, egen bil eller med bus.
Optakten til turen havde denne gang været lidt anderledes, da vi har fået nye
lagerlokaliteter både i Jylland og på Sjælland, hvorfor vi alle var spændt på, hvordan det
ville komme til at forløbe.
Men alt gik efter planen. Alt gods på Sjælland og i Jylland blev samlet på det nye lager i
Kolding og den 2. maj blev det læsset på den ene lastbil, der kørte turen denne gang.
Forud havde vi helt bevidst frabedt os større effekter, da vi før transporten ikke fuldt ud
kendte vore lagerfaciliteter og de muligheder vi havde for at opbevare det inden turen gik
til Rumænien.
På næste tur, vil det dog igen være muligt at sende større effekter med og vi håber
igen at kunne sende to lastbiler af sted.
Også denne gang så vi stor glæde hos børnene, Bunicaerne, venskabsfamilierne og for
fællespakkerne til institutionerne, gøre stor glæde og blev taget godt imod.
Fra EUC-Lillebælt var der 16 elever og et par lærere med, hvilket gjorde aflæsningen i
Lugoj nem og hurtig.
Alle elever fik en rundvisning de forskellige steder og det giver altid en god indsigt i
foreningens arbejde at se forholdene, selv om vi, der har været med i mange år, godt kan
se de store positive forandringer, der er sket.
Vi sluttede ugen af med, at takke eleverne og EUC for deres store indsats for
foreningen og bød traditionen tro på pizza ad libitum og drikkevarer.
Transportudvalget vil også gerne takke de medlemmer, der havde fundet vej til Lugoj
og hjalp til på de forskellige aflæsningssteder.
I næste Nyhedsbrev vil der være en lang række praktiske informationer om
efterårsturen der finder sted i uge 44.

Efterårstransporten 2019
Af HANS OLESEN
Transportudvalget har efter forårstransporten som tidligere annonceret, haft udskiftning i
gruppen, idet Søren Martin Sørensen har ønsket at træde ud af udvalget og ind er i stedet
kommet Hans Olesen.
Herefter ser fordelingen af transportudvalget ud således:
Transport, lager og koordinering Jylland – Hans Olesen og Ernst Bech Jensen.
Transport, lager og koordinering Sjælland – Freddy Christiansen.
Der skal fra transportudvalget lyde en stor tak til Søren for den tid han har været med i
transportudvalget og for hans indsats og store arbejde, han har bidraget med i forbindelse
med transporterne til Rumænien.
Efterårstransporten vil finde sted i uge 44. Det vil sige 28. oktober til 3. november.
Nærmere om afvikling af Efterårstransporten blandt andet i forhold til pakkesedler, dato for
aflevering af pakker, steder for pakkeindlevering, afhentning af pakker/ting mv. vil tilgå i
næste Nyhedsbrev, der kommer i midten af august.
2

Rumæniensprojektet af 1992

NYHEDSBREV JUNI 2019

OBS! Alt indhold i fællespakkerne (institutionspakker) til børnehjemmene skal
fremover registreres på en liste og klæbes på de enkelte pakker.

F1
Af ASTRID RY VESTRGAARD
I F1-gruppen arbejder vi henover sommeren på at lave pakker til alle børnene.
Derudover fortsætter vi ligeledes arbejdet med at skaffe seksualundervisning til
børnene på hjemmet. Da vi har fået penge til formålet fra butikken, forventer vi snart at
kunne få lavet noget på den front. Det har dog været lidt på stand-by, da vi begge har
været ude at rejse i en længere periode.
Andrei, der tidligere har været konstitueret leder på F1, er nu ansat som fast leder,
hvilket vi er glade for, da vi har et rigtig godt samarbejde med ham.

Venskabsfamilierne
Af JETTE BROBERG
Der blev ved forårstransporten 2019 uddelt ca. 1,6 tons til venskabsfamilierne. Vi havde i
efteråret 2018 uddelt ønskesedler til de familier, der mødte op. På disse sedler kunne man
skrive, hvad man ønskede sig og det havde en del af familierne gjort. Det betød også, at
der på alle ting, der var med i foråret, havde navne på. Der var ikke navn på banankasser
med tøj, sko, legetøj m.m. Der er ikke navn på kasser med mad, men her deles mad ud
"så længe lager haves". Der var ca. 500 kg mad med derned.
Også her i foråret har Mihaela delt sedler ud, som jeg venter på kommer ind senest 1.
juli. Når der deles disse sedler ud, betyder det, at de forskellige familier ikke modtager
noget, de ikke har brug for/ønsker sig.
Hvis der sidder nogen derude, der gerne vil støtte en bestemt familie, er der stadig rigtig
mange familier, der ikke har en kontaktfamilie. Jeg kan kontaktes på tlf. 23 31 05 54 eller
jette.broberg@privat.dk. God sommer til alle.
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HVEM ER HVEM

STÅENDE UDVALG

Foreningens kontoradresse:

Transportudvalg
Hans Olesen
Glerupvej 43, 9560 Hadsund
T: 20 93 91 34
leho@live.dk

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

Kassereren:

E: kasserer.rp92.dk@gmail.com

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

Foreningens bank:

Nordea Bank, Odense filial
Vestre Stationsvej 7, 5100 Odense C
RP92 kontonr. 2076 – 0270 989 012

Lagerudvalg
Jylland:
Hans Olesen
T: 20 93 91 34
leho@.live.dk

BESTYRELSEN

Formand
Lisbeth Balslev
Søbrinken 16, 3450 Allerød
T: 60 88 40 76
E: balslev@mail.tele.dk

Ernst Bech Jensen
Hovedgaden 10 A, 8400 Ebeltoft
T: 50 40 52 07
E: ernstbechjensen@gmail.com
Sjælland:
Freddy Christiansen
T: 40 15 45 95
E: freddy.vanlose@gmail.com

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: kasserer.rp92.dk@gmail.com

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

Sekretær
Kim Balslev
Søbrinken 16, 3450 Allerød
T: 51 44 52 34
E: balslev@mail.tele.dk

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

Bestyrelse
Vagn Petersen
Husumvej 54, 2700 Brønshøj
T: 38 60 87 96
E: vagn.hansen@tdcadsl.dk
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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
Kim Balslev
Søbrinken 16, 3450 Allerød
T: 51 44 52 34
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.iversen.4390@gmail.com

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

Børneshoppen
. . . i Søborg har brug for flere
hænder!

BØRNEHJEMSGRUPPER
CP11
Guxi Maria Abel
Polensgade 5 B, 2300 København S
T: 30 20 19 08
E: guxina@gmail.com

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!

CP11 Adult
Dorte Iversen
Æblehaven 7, 4390 Vipperød
T: 59 18 10 56 - M: 23 24 80 83
E: dorte.iversen.4390@gmail.com

Læs mere på
http://www.rp92.dk/?page_id=200
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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 27 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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