Nieuwsbrief mei 2022

Beste donateur,

In deze nieuwsbrief kunt u het volgende lezen:
•

een ingezonden dankbrief van een moeder

•

opvang Oekraïense vluchtelingen in Roemenië

•

fondsenwerving

•

jaarverslag Betania Nederland

Wij wensen u veel leesplezier en danken u heel hartelijk voor uw financiële steun aan
Project Ana.

Namens Ana,
Multumesc frumos,
Dank u wel.

Ingezonden dankbrief van een moeder.

We ontvingen onderstaande brief van de moeder van één van de Ana's. Een dank aan
u als donateur. (Vanwege privacy redenen hebben wij de namen geanonimiseerd. De
brief is een vertaling vanuit het Roemeens.)

Aan de heer André Muit en aan alle weldoeners,
Mijn naam is B.L. uit Bacău, gediagnosticeerd met borstkanker, stadium IV met
uitzaaiingen en een ernstige handicap en ik ben de moeder van de student I. die
studeert en woont in Project Ana in Boekarest.
Via deze brief wil ik u en jullie allemaal uit de grond van mijn hart bedanken voor de
geweldige hulp die we krijgen voor mijn dochter. Ze kan op deze manier in hele goede
omstandigheden in Boekarest wonen. Daar heeft zij een optimale omgeving om te
studeren. Ook heel veel dank voor het bedrag wat ze maandelijks krijgt om haar
kosten te kunnen dekken.
Ik kan niet in woorden uitdrukken hoe dankbaar en blij ik ben dat zij deze unieke kans
krijgt om toch te studeren. In de zeer delicate situatie waar we ons in bevinden had ik
haar dit nooit en ook nooit kunnen bieden. Ik bid elke dag dat God u wil belonen, u
gezondheid en vreugde wil geven en dat u de kracht krijgt om ook andere studenten
in de soms zo moeilijke situaties te kunnen helpen.
Ik hoop dat mijn dochter op een gegeven moment haar diensten zal kunnen bieden
aan uw stichting door het beroep dat ze als arts zal hebben. Ik hoop dat u me toestaat
om u te “omhelzen” en u nogmaals te bedanken voor alle goede zorgen!
Gods zegen!
Met respect,
B.L.

Opvang Oekraïense vluchtelingen
André Muit, directeur van Asociatia Betania in Bacau is tevens voorzitter van FONS
(Federatie van niet-gouvernementele organisaties voor sociale dienstverlening in
Roemenië). Zij hebben zich de afgelopen maanden ontfermd over de vele
vluchtelingen vanuit Oekraïne. André Muit schrijft het volgende:
"Roemenië heeft meer dan 600 km grens met Oekraïne en heeft als buurland direct te
maken met de gevolgen van de oorlog. De oorlog in de Oekraïne begon in de vroege
ochtend van 24 februari en op zondag 27 februari kwamen de eerste vluchtelingen in
Bacau. Binnen de projecten van Bacau zijn 50 plaatsen vrijgemaakt voor de opvang
van vluchtelingen."

Lees verder op onze website www.betania.nl/roemenie-actueel/ het indrukwekkende
verslag van André Muit.

Fondswerving

Ook voor het studiejaar 2021-2022 hebben we weer een mooi bedrag binnen gehaald
via fondswerving, namelijk € 26.500.
Het doet goed om te merken dat ondanks alle financiële nood op de wereld, nog eens
versterkt door de Covid Pandemie, project Ana van de fondsen financiële steun
ontvangt.
Wij en zeker ook de Ana's zijn deze fondsen dan ook zeer erkentelijk.

Jaarverslag
Hieronder in het kort een aantal onderdelen vanuit het jaarverslag.
Op www.betania.nl/jaarverslagen/ kunt u ons volledige jaarverslag lezen.
•

Ook in 2021 woedde in Roemenië de Covid pandemie en volgden de Ana's,
deels online, de colleges. Desondanks hebben 7 Ana's hun studie kunnen
vervolgen, zijn er drie succesvol afgestudeerd en zijn twee nieuwe Ana's in
oktober ingestroomd en met een studie gestart.

•

Er heeft een online overleg plaatsgevonden tussen het bestuur van Stichting
Betania Nederland en de directeur van Asociatia Betania in Bacau en de
maatschappelijk werkster die de Ana's in Boekarest begeleidt.

•

De financiële reserves van Project Ana zijn zodanig dat de in 2021
ingestroomde studentes de garantie hebben dat zij hun studie kunnen
voltooien.

•

Wij zijn dankbaar met het aantal vaste donateurs, per 31-12-2021 zijn dit 55
donateurs.
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