JAAROVERZICHT 2016
In september 2016 bestond onze stichting zeven jaar. Wij zijn er trots op dat we
dit jaar weer een nieuw project konden starten in Frumusani en dat we onze
lopende projecten hebben kunnen voortzetten. Stichting Roemeense Paarden in
Nood heeft, ondanks de beperkte financiële middelen, veel paarden kunnen
helpen. Om onze werkzaamheden uit te kunnen breiden, hebben wij uw hulp nog steeds heel hard
nodig. Blijft u ons steunen?

PROJECT MURGENI
In maart reisden we af naar het zigeunerstadje Murgeni in Oost-Roemenië. De duizend paarden in
deze omgeving hebben onze steun hard nodig. Hoefsmeden Jacco van Doorn en Gerti Klasens
hebben samen met de Roemeense collega’s Sandu Coman,
Gheorghita Drăgoi en Ionel Coman opnieuw veel paarden
bekapt en beslagen. Onze stichting heeft geprobeerd een
contract af te sluiten met de gemeente Murgeni voor een
vaste standplaats om te kunnen werken. Vanwege de
bureaucratie is dit helaas nog niet gelukt. Sandu en Ionel
wilden echter niet langer wachten. Met onze hulp bezoeken
zij nu de zigeuners aan huis om de paarden te voorzien van
nieuw schoeisel.

PROJECT MAGURELE
In 2013 zijn we begonnen met het project in het ZuidRoemeense Magurele. Dit jaar hebben wij dit project
gecontinueerd met de Roemeense hoefsmid Gheorghita
Drăgoi. Hij heeft echter aangegeven dat hij dit project in 2017
niet wil voortzetten omdat deze regio te ver van zijn huis is.
Wij hebben helaas in deze gemeente geen geschikte
hoefsmid kunnen vinden die door ons opgeleid kan worden.
Er is hier slechts één hoefsmid voor handen die door de meeste zigeuners wreed genoemd wordt.
Aangezien veel zigeuners zelf ook niet altijd fijnzinnig met hun paard omgaan, is dat een omschrijving
die niet erg veel vertrouwen wekt. Veel paardeneigenaren bekappen en beslaan inmiddels hun paard
zelf. Wij zien overigens wel vooruitgang in het welzijn van de paarden en dat stemt positief. We
zullen in 2017 moeten bekijken of we een passende oplossing kunnen vinden voor dit gebied.

PROJECT GANEASA
Dit project startte in 2010. Hoefsmid Gheorghita Drặgoi draait dit project al enige jaren zelfstandig.
Ook dit jaar is hij veel in de dorpen geweest voor het bekappen en beslaan van de paarden. Hij
bezoekt de eigenaren nu thuis in plaats van dat hij alle paarden tegelijk helpt op een werkveld. Het
voordeel hiervan is dat hij de thuissituatie kan bekijken en tips kan geven over de huisvesting,
voeding en watervoorziening van het paard. Gheorghita
heeft ons dit jaar tijdens onze reizen ook geholpen in
Murgeni en Frumusani. Wij zijn hem daarvoor zeer
erkentelijk!

PROJECT GAGESTI:
Hoefsmid Sandu Coman werkt samen met zijn zoon Ionel
zelfstandig in de regio rondom de zorgboerderij van
stichting Buna Ziua. Sandu werkt ook voor stichting Buna
Ziua waardoor zijn inkomen niet alleen afhankelijk is van
zijn hoefsmederij. Zijn zoon helpt hem met het bekappen
en beslaan van de paarden. Sandu en Ionel waren dit jaar
tijdens onze projecten ook aanwezig in Murgeni en
Frumusani. Onze stichting heeft dit enorm gewaardeerd!

PROJECT FRUMUSANI
In september zijn wij met een nieuw project gestart in de gemeente Frumusani (Zuid-Roemenië). Wij
kregen tijdens deze reis hulp van de Susy Utzinger stichting uit Zwitserland. Twee dierenartsen uit
Zurich hebben de hele week keihard gewerkt. Daarnaast waren er ook twee Roemeense dierenartsen
ter plaatse waardoor we enorm veel veterinaire (nood)hulp hebben kunnen geven. Vanuit Nederland
reisden hoefsmeden Jelle de Vreden en
Hilbert Lemstra die kant op en er waren
drie Roemeense smeden die
geparticipeerd hebben gedurende deze
week. Hulde voor deze vijf kanjers. De
samenwerking met de Susy Utzinger
stichting en de Roemeense stichting Red
Panda was bijzonder prettig en zal
volgend jaar een vervolg krijgen in de
buitenwijken van de stad Galaţi (OostRoemenië) waar veel arme zigeuners met
hun paarden in erbarmelijke
omstandigheden leven. In maart 2017
zullen wij Frumusani opnieuw bezoeken.

OPVANG TEI TOBOK
In mei en september bezochten wij paardenopvang Tei Toboc in het noorden van Boekarest. Hier
staan gemiddeld 35 paarden. Hoofdsponsor Lilianne heeft met haar eigen geld de laatste twee jaar
enorme verbeteringen aangebracht in deze paardenopvang. Wij hebben hier met het hele team
gewerkt. Er staan een aantal
broodmagere paarden en het is
maar zeer de vraag of zij het nog
gaan redden. Het team van Lilianne
doet zijn uiterste best maar deze
paarden zijn zo verwaarloosd
binnen gebracht dat het voor de
dieren vijf voor twaalf is. De lokale
dierenarts komt gelukkig regelmatig
om de situatie te beoordelen.

WINTER: DEKENS HARD NODIG
Onze stichting hield in november een grote dekeninzamelingsactie via Facebook en er werd massaal
gehoor aan gegeven. De dekens werden voor een zacht prijsje naar Roemenië getransporteerd door
Wim Bosman transport uit ’s Heerenberg. Winterdekens zijn altijd hard nodig. Heeft u nog (hele)
paardendekens over, lever ze in bij ons depot in Klarenbeek of bij onze secretaris in Sliedrecht.
Er zijn inmiddels ook inzamelpunten in Beverwijk, Sprundel, Vledderveen en Lokeren (België). Meer
informatie kunt u opvragen via info@roemeensepaardeninnood.nl
Alvast hartelijk bedankt!

VRIJWILLIGERSACTIES EN MEDIA
Dit jaar zijn er veel acties georganiseerd vanuit onze vrijwilligers en mensen die onze stichting een
warm hart toedragen.
Hieronder een greep uit het overzicht:


Onze vrijwilligers hebben heel veel mooi werk verricht zowel in Roemenië als in Nederland.
Onze stichting is erg dankbaar dat zij telkens weer hun kostbare tijd inzetten voor de
Roemeense werkpaarden



Wij kregen regelmatig free publicity in verschillende (paarden)bladen



Dit jaar organiseerde Willeke Speelziek drie verkoopdagen via Facebook. De dagen waren alle
drie zeer succesvol



Tenminste tien mensen doneerden hun verjaardag- of jubileumgeld aan Stichting
Roemeense Paarden in Nood waarvoor onze hartelijke dank



Op 4 juni was onze stichting met een stand aanwezig tijdens de Open Dag van Dieren zonder
Grenzen op het Leesten bij Apeldoorn



Dierenartsenpraktijken schonken materialen en winkels plaatsten collectebussen of gaven
goederen cadeau t.b.v. onze verkoopdagen



Op 4 september was onze stichting aanwezig bij paardenevenement Paard & Erfgoed. De
opbrengst van deze dag is gebruikt voor de aankoop van hoefijzers t.b.v. ons bezoek aan
Frumusani in september



Maneges, rijverenigingen en particulieren verzamelden spullen voor de werkpaarden of
haalden geld op met zelf geïnitieerde acties



Wij organiseerden verschillende like-acties op facebook voor meer naamsbekendheid



Wij verkochten weer kerstkaarten en zullen het jaar afsluiten met de verkoop van oliebollen
en appelbeignets

VOORUITBLIK 2017
Voor het nieuwe jaar hebben we een aantal speerpunten bepaald:


Adverteren in het vakblad De Hoef voor het werven van meer hoefsmeden



Lancering boek van voorzitter Leenaars over de enerverende reizen die de afgelopen zeven
jaar gemaakt zijn naar Roemenië



In maart en in het najaar bezoeken wij Frumusani voor een projectweek en verzorgen wij de
opleiding van een nieuwe hoefsmid



In juni en in het najaar reizen wij naar de buitenwijken van de stad Galaţi, Oost-Roemenië.
Wij zullen hier opnieuw de samenwerking aangaan met de Susy Utzinger stichting uit
Zwitserland



Het opleiden van een hoefsmid om de voortgang in project Magurele te waarborgen



Fondsen werven voor nieuwe projecten om meer paarden te kunnen helpen in nieuwe
gemeentes



Actief zoeken naar meer sponsoren en donateurs



Actief acties op facebook plaatsen om de naamsbekendheid te vergroten

DIERENARTSEN EN HOEFSMEDEN GEZOCHT
We hebben een lijst met vrijwilligers maar we kunnen altijd nieuwe namen gebruiken. Kent of bent
u een paardendierenarts of hoefsmid die beried is om een week ‘over de grens’ te werken voor het
goede doel? Meld het ons op info@roemeensepaardeninnood.nl

MEDEWERKER PR GEZOCHT
We zoeken nog altijd enthousiaste vrijwilligers door het hele land die PR-activiteiten willen
opzetten en/of willen meehelpen met het verspreiden van collectebussen en flyers.
Interesse of meer weten? Stuur een mailtje naar info@roemeensepaardeninnood.nl

FINANCIEN
U kunt onze financiën volgen op onze site. De cijfers voor 2016 zullen hier voor 1 maart 2017 op
gepubliceerd worden.

BEZOEK ONZE WEBSITE EN VOLG ONS OP FACEBOOK
Via www.roemeensepaardeninnood.nl blijft u altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Ook kunt u
daar de uitgebreide blogs lezen over de projectbezoeken en de diverse fotoalbums bekijken.
Via Facebook @roemeensepaardeninnood blijft op de hoogte en kunt u ons werk verder bekend
maken bij uw vrienden en volgers. Meld u aan, volg ons en ‘like’ ons!

