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Beste lezer, 

  

Eind september is het nieuwe studie jaar weer begonnen, ook voor onze Ana's. Deze nieuwsbrief bestaat 

voornamelijk uit een persoonlijke groet van Ana aan u. Naast het uitspreken van een kerstwens, stellen 

zij zich ook kort aan u voor.  

Ook vertellen we wat de actuele situatie is in Roemenië. Als u vragen heeft, dan horen wij dat graag. U 

kunt ons bereiken via ons mailadres: info@betania.nl 

 

Wij wensen u veel leesplezier, fijne feestdagen en een gezond 2023 en danken u heel hartelijk voor uw 

financiële steun aan Project Ana.  

 

Namens Ana, 

Multumesc frumos, 

Dank u wel. 

 

Betsie Broeks, Edgar Grijzen, Arjan en Janine de Knikker  

 

 
 



Een persoonlijke kerstgroet van Ana aan u.  

  Hallo, mijn naam is Kiby, ik ben 23 jaar oud en studeer Business Management 

aan de Universiteit van Boekarest, ik zit nu in mijn 2e jaar. Ik ben erg dankbaar voor de 

studiemogelijkheden en alle support die ik ontvang, waardoor ik mijn studie kan voortzetten en door hard 

te werken mooie resultaten kan behalen. Ik wens u fijne kerstdagen en veel mooie momenten met de 

geliefden om u heen. "May the Christmas spirit be always in your heart!" 

  Mijn naam is Diana en ik ben 18 jaar oud. Ik studeer aan de Transilvania 

University in Brasov, Faculteit economische wetenschappen en bedrijfskunde, profiel marketing. Ik wil u 

bedanken voor alle support en ben heel erg dankbaar voor alles! 

   Hoi, mijn naam is Cristea, ik ben 19 jaar, bijna 20 :).  Ik studeer aan de faculteit 

Marketing van de Academie voor Economische Studies in Boekarest. Ik stuur u dit bericht om u te 

bedanken voor alle steun bij het betrekken van het appartement. Het is een geweldige kans om mijn 

studie voort te zetten. Heel erg bedankt en ik hoop dat we de rest van de studiejaren en daarna hetzelfde 

kunnen doen. Ik wens u allen een vrolijk kerstfeest met uw familie. Fijne feestdagen en ook een gelukkig 

nieuwjaar.  

  Mijn naam is Nicoleta, ik ben 20 jaar oud. Ik ben op de post-secundaire 

gezondheid in Bacau. Ik wil u bedanken voor uw steun en ik wens u fijne feestdagen en moge u vreugde 



 

hebben in het nieuwe jaar. Gezegende feestdagen. 

  Mijn naam is Ioana, 22 jaar oud. Ik ben tweedejaars student geneeskunde aan 

de Carol Davila Universiteit voor geneeskunde en farmacie. Ik wil mijn dank uitspreken voor uw 

maandelijkse hulp, voor het onderdak in Boekarest en voor de hulp met het eerste deel van mijn 

collegegeld. Ik ben u meer dan dankbaar voor uw hulp, omdat het me momenteel helpt mijn droom te 

verwezenlijken om arts te worden.  

In deze vakantieperiode gaan mijn gedachten dankbaar uit naar degenen die mijn vooruitgang mogelijk 

hebben gemaakt. Hartelijke gedachten en de beste wensen voor een prachtige vakantieperiode. 

  Mijn naam is Simona, ik ben 19 jaar oud en ik studeer aan de "Vasile Alecsandri 

Unicerstity" in Bacau werktuigbouwkunde met de specialisatie Industrial Process Equipment. Ik werd 

gestimuleerd door het personeel van Betania, die mij zeer dierbaar zijn, om naar de Universiteit te gaan. 

Vanaf de eerste dag dat ik daar aankwam kan ik eerlijk zeggen dat ik er geen spijt van heb en het echt 

leuk vind.  

Ik wil u uit de grond van mijn hart bedanken voor de kans die u mij biedt om een dak boven mijn hoofd te 

hebben (in uitstekende omstandigheden) en om gesteund te worden in mijn studie. Ik kan zeggen dat ik 

een hechte band heb met het personeel dat bij Betania werkt, ik voel me veilig en thuis. Tot slot wens ik u 

een vrolijk kerstfeest met uw geliefden en een gelukkig nieuw jaar, vol prestaties, vreugde en warmte van 

de ziel. 
 

 

 

Actuele situatie in Roemenië 

 

Evenals in Nederland is Corona in Roemenië naar de achtergrond verplaatst. Overlappend met Corona 

diende de volgende ramp zich aan. De oorlog in grensland Oekraïne. Stichting Betania Roemenië is 

gevestigd in Bacau en vangt ook vluchtelingen uit Oekraïne op.  

 



 

Vanuit de Roemeense overheid ontvangt Stichting Betania Roemenië heel erg weinig financiële steun. Van 

onze contactpersoon vernemen wij dat het iedere keer weer flink puzzelen is om voldoende geld bij elkaar 

te schrapen. Ook bij hen zijn de energieprijzen flink gestegen. 

 

Gelukkig heeft het project Ana een stabiele financiële basis. Hierdoor kunnen we de jonge vrouwen 

in project Ana, die beginnen aan een studie, garanderen dat we ze financieel blijven ondersteunen tot hun 

studie is afgerond. De middelen in project Ana blijven ook specifiek voor dit doel bestemd. 

 

Wij realiseren ons dat zonder uw (donateurs, giftgevers en fondsen) financiële bijdrage het project Ana niet 

mogelijk zou zijn. Een project dat zichtbaar resultaat oplevert en waarvan de inkomsten direct toevloeien 

aan het project. Dank daarvoor. 
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