
Beleidsplan stichting Roemenië Aalten-Salaj 
Algemeen. 
De stichting is op 15 maart 2012 opgericht. Het toenmalige Roemenië-comité en de 
toenmalige werkgroep Roemenië zijn daarin opgegaan. 
Zowel het Roemenië-comité als de werkgroep Roemenië waren werkzaam in het district 
Salaj in het noordwesten van Roemenië, hetzelfde werkgebied als de stichting nu heeft. Ook 
de doelstelling van de stichting ligt in het verlengde van die van het/de toenmalige 
comité/werkgroep, namelijk het verlenen van steun aan de bevolking van het district Sălaj 
tot herstel en verbetering van goede levensomstandigheden, met speciale aandacht voor de 
gemeenten Cuzaplac en Jibou. 
Concretisering. 
De steun wordt verleend zowel in materiële vorm als in de vorm van kennisoverdracht. 
Zo is in het verleden met steun van de gemeente Aalten en waterleidingbedrijf Vitens een 
waterleidingnet aangelegd in Cuzaplac en is in Jibou een psychiatrische inrichting 
ondersteund in de vorm van kennisoverdracht en materiële hulp, zoals 
landbouwgereedschap ten behoeve van de dagbehandeling van cliënten van deze instelling. 
In samenwerking met één van de kerken in Jibou is een thuiszorgproject opgezet, dat door 
ons wordt ondersteund.  
In beide gemeenten worden basisscholen gefaciliteerd onder meer door het aanleveren van 
schoolmeubilair en ander materiaal. 
Ziekenhuizen in Jibou en Crasna worden ondersteund met name in de vorm van levering van 
medische hulpgoederen (bedden, rollators, rolstoelen e.d.) 
Activiteiten. 
Het bestuur vergadert in de regel om de 2 maanden.  
Bijna dagelijks worden (tweedehands) goederen ingezameld en opgeslagen. Zowel de 
inzameling als de opslag en het laden van de vrachtauto’s gebeurt door vrijwilligers. 
Twee tot drie keer per jaar vindt er een transport plaats van de ingezamelde goederen naar 
Roemenië.  
Specifieke goederen (schoolmeubilair, schoolmaterialen, bedden, medische hulpmiddelen) 
gaan rechtstreeks naar de scholen en ziekenhuizen. De overige goederen worden in 
Roemenië door vrijwilligers verkocht en met de opbrengst daarvan wordt het 
thuiszorgproject gefinancierd. 
Regelmatig vindt telefonisch dan wel WhatsApp-overleg plaats met de partners in Jibou. 
Als dat nodig is wordt door een bestuursdelegatie een bezoek gebracht aan de partners in 
Roemenië om afspraken te maken. 
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