
 
Jaarverslag 2020 

 
Algemeen 
De stichting Roemenië Aalten-Sălaj heeft als doelstelling: "steun verlenen aan de bevolking 
van het district Sălaj, met name in de gemeente Jibou, zulks tot behoud, herstel en 
verbetering van goede levensomstandigheden".  
Aan diverse personen/organisaties/instellingen in de provincie Salăj is in dit verslagjaar weer  
ondersteuning verleend. Vanwege de coronacrisis is dat dit verslagjaar echter in veel 
mindere mate gebeurd dan anders 
 
Bestuur 
In de loop van het jaar hebben zowel Linda Heinen als Rieky Navis om persoonlijke redenen 
bedankt als bestuurslid. 
Het bestuur vergaderde vanwege de coronacrisis slechts 2 keer. Daarin is elke keer  
gesproken over bestuursaanvulling/uitbreiding. Maar de zoektocht naar nieuwe bestuurs-
leden heeft nog geen resultaat gehad. 
 
Activiteiten. 
a. Inzameling goederen 

Totdat het vanwege de coronapandemie niet 
meer was toegestaan, zijn goederen ingezameld 
bij particulieren en instellingen. Allerlei soorten 
goederen zijn ingezameld: huishoudelijke artike-
len, veel kleding, kinderspeelgoed, inconti-
nentie-materiaal, schoolmeubilair.  
Aan het begin van het jaar kregen we de 
beschikking over een veertigtal ziekenhuis-
bedden met matrassen. 

b. transport goederen. 
Er zijn dit jaar slechts twee transporten van de ingezamelde goederen naar Jibou geweest.  
Twee reeds geplande transporten, speciaal voor het vervoer van de ziekenhuisbedden, 
konden op het laatste moment niet doorgaan omdat vanwege de coronapandemie de 
grenzen met Roemenië gesloten werden. 
Het eerste nog wel uitgevoerde transport betrof zowel goederen voor Jibou als voor het 
ziekenhuis in Crasna (enkele ziekenhuisbedden) en een 
school in Hida (schoolmeubilair). Dit transport werd 
uitgevoerd door vervoerder OVT, die de truck om niet 
ter beschikking had gesteld, met een vrijwilliger als 
chauffeur. De goederen voor Jibou worden daar voor 
het merendeel verkocht in een tweedehands winkel.  
Met de opbrengst daarvan wordt het "homecare-
project" bekostigd. In het kader van dit project gaan 
een sociaal werkster en een verpleegster op bezoek bij en verlenen hulp aan ouderen in 
Jibou, die dat nodig hebben. 
Ook andere sociale projecten (zoals voedselvoorziening) worden met de opbrengst van de 
goederenverkoop gefinancierd. 
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Ziekenhuisbedden in de opslag 



 
Het tweede transport moest aanvankelijk uitgesteld 
worden maar kon toch nog in juni doorgaan. Ook bij 
dit transport zijn weer diverse goederen naar Jibou 
gebracht, zoals meubilair, huishoudelijke artikelen, 
speelgoed, incontinentie-materiaal en kleding  
 
 

 
c. overleg met dominee Roberto. 
Een bestuursdelegatie zou een bezoek brengen aan Jibou om met dominee Roberto 
afspraken te maken over hoe verder te gaan in de toekomst. De reis was al geboekt, maar 
moest vanwege de coronacrisis worden gecanceld.  
Er is evenwel verschillende malen met hem overlegd, maar dan via de mail, de telefoon of 
WhatsApp.  
d. overleg met andere organisaties/instanties in Jibou e.o.. 
Over hoe wij denken in de toekomst verder te gaan met andere organisaties/ 
instanties/personen, waarmee we tot nu toe hebben samengewerkt, zoals: 
1. JRRN Instituut Jibou (inistituut voor gehandicapte mensen); 
2. stichting Suntem Parenti (ondersteuning aan kinderen met een handicap); 
3. ziekenhuizen van Jibou en Crasna; 
4. Cuzaplac/Petrindu; 
5. County Salaj; 
6. diverse personen; 
hebben we besluiten genomen, die we in 2020 met hun wilden gaan bespreken. Maar ook 
hier is door de coronacrisis niets van gekomen. Een reeds gepland bezoek door een 
bestuursdelegatie moest eveneens worden gecanceld. 
e. samenwerking/overleg met Dorcas. 
Met Dorcas, afdeling Aalten, is ook dit jaar weer samengewerkt wat betreft de overname 
van niet courante tweedehands kleding. Daarnaast is met hun gesproken over mogelijk-
heden om in Jibou ook het (landelijke) Dorcasproject “sponsor een granny (oudere)” op te 
starten.   
f. huisvesting Roemeens echtpaar. 
Op verzoek zijn wij actief op zoek gegaan naar huisvesting van een jong Roemeens echtpaar, 
dat werkzaam is in Nederland en waarvan in het verleden de man heeft deelgenomen aan 
een uitwisseling van jongeren uit Aalten en Jibou. Helaas heeft onze inspanning in deze niet 
tot resultaat geleid. 
 
Opslagruimte ingezamelde goederen. 
Aan het eind van dit verslagjaar is ons medegedeeld, dat de ruimte, waarin wij de 
ingezamelde goederen opslaan totdat ze worden getransporteerd, in de loop van 2021 zal 
worden gesloopt. 
We moeten dus omzien naar een andere opslagruimte. Tot nu toe is die nog niet gevonden. 
 
Verdere informatie. 
Actuele informatie over onze activiteiten is te vinden op de facebookpagina van onze 
stichting genaamd "Stichting Roemenië Aalten - Sălaj".  
 

Het laden is begonnen 


