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Beste donateur, 

  

Aan het begin van een nieuw studie jaar, kunnen wij samen met 

onze donateurs en fondsen met trots terug blikken en kijken wij vol 

verwachting vooruit. Drie Ana's hebben dankzij uw steun deze zomer 

hun studie met succes afgerond. In deze nieuwsbrief vertellen wij u 

meer over hun resultaten en kunt u hun trotse gezichten zien op de 

foto's die ze ons hebben opgestuurd. Ook mogen wij u voorstellen 

aan drie nieuwkomers in project Ana.  

 

Namens Ana, 

Multumesc frumos, 

Dank u wel. 

 

 



 

Alexandra - 23 jaar - heeft haar 

master conservatorium behaald en is 

ook geslaagd voor het examen van 

muziekdocent. 

Haar droom is om de liefde voor 

muziek door te geven aan kinderen. 

Met die passie is ze gestart, want ze 

heeft een baan gevonden en werkt nu 

als muziekdocent in Bacau, waar ze 

op dit moment ook woont.   

 

 

 

 

 

 

 
   

  

 

 
Andreea - 23 jaar - heeft haar master 

aardrijkskunde afgerond. Tijdens de 

universitaire studie heeft ze zich ook 

voorbereid om docent te worden en 

is ze nu op zoek naar een baan. Op 

de foto (2e van links) ziet u Andreea 

samen met haar studiegenoten 

tijdens de diploma uitreiking.  

 
 

Carmen - 22 jaar - is ook dit jaar 

afgestudeerd. Zij heeft de studie 

economie afgerond en de master in 



 

projectmanagement. Momenteel is 

zij op zoek naar een baan. We willen 

hier ook aandacht geven aan Silvia - 

23 jaar - zit in het tweede jaar van 

haar master Filosofie en ook in het 

tweede jaar van de Faculteit 

Theologie. U leest het goed, Silvia 

doet twee studies tegelijk. Na het 

behalen van haar bachelor filosofie, 

is ze doorgegaan om ook haar master 

te behalen. Op de foto ziet u een 

trotse Silvia.  

 
 

 

 

 

 

 

Welkom! 

We mogen ook drie nieuwe Ana's verwelkomen: 

Lorena, 21 jaar, volgt de studie ergotherapie, Denisa is 18 jaar en zit in het 

eerste jaar van de Faculteit Sociale Bijstand. En Antonete van 20 jaar, zij is net 

gestart met de studie medicijnen. Wij hopen dat project Ana ook voor hen een 

veilige plek is waar ze zich kunnen ontwikkelen naar zelfstandigheid en 

zelfontplooiinging.  

  

 

 

Covid in Roemenië 

Overal in de wereld nemen de Covid besmettingen weer toe en zo ook in 

Roemenië. Een artsenorganisatie in Roemenië gaf onlangs aan dat de situatie 



 

in Roemenië catastrofaal is. Eén op de drie mensen is gevaccineerd, de 

ziekenhuizen puilen uit waardoor corona patiënten op de eerste hulp posten 

blijven steken. Zorgmedewerkers komen langzaamaan in een burn-out 

terecht. Het is goed dat wij via project Ana kunnen bijdragen aan een betere 

toekomst voor Roemenië, ook al beseffen we ons dat het kleine stapjes 

vooruit zijn. 
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