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Dit jaar is het 26 jaar geleden dat onze stichting is opgericht en het werk
voor Roemenië begon. In het begin stuurden wij vooral veel vrachtwagens
met hulpgoederen en voedsel. Allemaal bij elkaar gebracht door gulle
gevers.

Projecten in Roemenië.
De projecten in Roemenië worden thans geheel verzorgd door de Roemenen zelf. Onze
zusterstichting Civitas Mediensis krijgt zelf uit de Roemeense samenleving donaties om
de projecten daar te financieren. Onze bijdragen van ongeveer 10.000,00 euro per jaar
zijn aanvullend.
Winkel en kledingdepot.
Wij zijn van plan de 2e hands kledingwinkel aan de Krim 1 te Joure de komende jaren
voort te zetten. Gelet op de omzet voldoet dit aan een behoefte.
Voedsel en maaltijd vertrekking.
In overleg met onze zusterstichting maken we in Mediaș en Mica Sasǎs.
voedsel-pakketten van 10,00 euro en tevens worden er maaltijden aangeboden.
Medische en maatschappelijke hulp.
Er konden in Medias veel kinderen en volwassenen geholpen worden, zoals bij
dreigende huisuitzetting, geen verwarming in de winter, medische kosten die niet
vergoed worden.
Studiefonds.
Samen met onze zusterstichting hebben we een studiefonds waar kinderen uit arme
gezinnen een beroep op kunnen doen. Jaarlijks steunen we ongeveer 50 kinderen uit het
voortgezet onderwijs.
Ouderen.
Wekelijks worden door de stichting en haar vrijwilligers in Medias alleenstaande ouderen
bezocht en geholpen bij allerlei noden, zoals voedsel, medische artikelen en luiers ten
behoeve van de verpleging.
Kinderen en volwassenen met een beperking.
Zij kunnen terecht in ons project Speranta. Het project is geheel zelfstandig geworden en
bestaat uit opvang van kleine kinderen met ernstige beperkingen, uit een sociale
werkvoorziening en uit een dag- en nacht opvang voor tieners en volwassen.
Het project kan gebruik maken van de kennis van de sociale werkvoorziening Empatec in
Sneek.
Tevens dragen wij nog in beperkte mate bij aan de inkoop van kerstpakketten en
voedselvoorziening van Speranta.
Overige activiteiten.
Onze stichting in Medias organiseert jaarlijks weekenden en andere aktiviteiten voor
kinderen met een beperking. Voorts wordt hulp gegeven aan het ziekenhuis,
verpleeghuis en een bejaardenhuis in een naast gelegen dorp.

Bezoek aan Civitas Mediensis.
Bestuursleden en vrijwilligers bezochten van 24 augustus t/m 31 augustus 2015 de
stichting Civitas Mediensis in Mediaș. Samen werd van gedachten gewisseld over de
lopende- en eventuele nieuwe activiteiten.
Er werden o.a. bezoeken afgelegd aan Speranţa, over de voortgang van de projecten en
toekomstplannen voor uitbreiding van de activiteiten.
Mica Sasǎ, een bezoek aan gemeentehuis en school waar met onze financiële bijdrage
materiaal voor nieuwe kasten en tafels gekocht en gemaakt konden worden. In het
gemeenschapshuis werden de nieuwe eigen traditionele kostuums van de muziekvolksdansgroep bewonderd en verzorgden leden van de groep een optreden.
En er werd een weekend georganiseerd en mogelijk gemaakt door Civitas Mediensis,
voor jongeren met een lichamelijke en/of geestelijke beperking en hun ouder(s).
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