
 

 

 

 

 

 

JAAROVERZICHT 2017 

Werkpaarden  helpen in Roemenië, waarom? Dat werd ons  8½ jaar geleden regelmatig gevraagd. 

Roemenië is aan de grenzen met Bulgarije, Moldavië en Oekraïne nog erg arm. Veel paarden hebben 

verwaarloosde hoeven en we komen helaas nog steeds te veel magere paarden tegen. Daarom!  

 

Wij kijken terug op een enerverend jaar! Onze stichting heeft, ondanks de beperkte financiële 

middelen, veel paarden kunnen helpen. Om onze werkzaamheden uit te kunnen blijven voeren, 

hebben wij uw hulp heel hard nodig. Blijft u ons steunen? 

 

CONTROLEBEZOEK 

In januari bezocht voorzitter Leenaars Zuid-Roemenië  voor controlebezoeken. In drie verschillende 

gemeenten werden de dorpen bezocht. Natuurlijk zijn er altijd verbeterpunten te benoemen maar 

over het algemeen zijn we tevreden met de resultaten tot nu toe. Roemeense hoefsmid Gheorgita 

Drặgoi betekent voor onze stichting heel veel in deze regio, iets waarvoor we hem zeer erkentelijk 

zijn. De vrijwilligers van Red Panda, die ons altijd helpen met hand- en spandiensten, werden door 

ons in het zonnetje gezet. Hun hulp is voor ons onmisbaar. 

 

PROJECT FRUMUSANI 

In maart is de gemeente Frumusani (Zuid-Roemenië) door ons bezocht. Dierenarts Iris Maliepaard en 

6e jaars veterinair student Marloes Mosterd hebben de hele week hard gewerkt waardoor we veel 

(nood)hulp hebben kunnen geven. Hoefsmeden Lennard van de Lagemaat, Monicka Vonk en Youk 

van den Akker werden geassisteerd 

door drie Roemeense smeden; het 

hele team heeft geweldig werk 

geleverd. In het voorjaar ontving 

deze gemeente paardenspullen uit 

Nederland en Finland. De mensen 

willen alle gulle gevers hartelijk 

bedanken! 

 



 

PROJECT GALATI 

In juni reisden we af naar de stad Galaţi in Oost-Roemenië. De honderden paarden in de dorpjes 

rondom deze stad aan de Donau hebben onze steun ook hard nodig. Hoefsmeden Jacco van Doorn, 

Gerti Klasens en Jelle de Vreden hebben samen met de Roemeense collega’s Sandu Coman, 

Gheorgita Drăgoi en Ionel Coman opnieuw veel paarden bekapt en beslagen. De twee Duitse 

dierenartsen die hebben meegewerkt tijdens dit pilotproject werden betaald door de Zwitserse Susy 

Utzinger Stiftung waarvoor onze hartelijke dank. Over het vervolg van project Galaţi heeft ons 

bestuur op het moment van dit schrijven nog geen beslissing  genomen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROJECT MAGURELE 

Wij hebben helaas in deze gemeente geen geschikte hoefsmid kunnen vinden die door ons opgeleid 

kan worden.  Wij hebben hier afgelopen jaar niet gewerkt omdat er op dit moment te weinig 

zigeuners en paarden wonen om een volwaardige projectweek te organiseren. Wel zijn de eigenaren 

welkom in andere gemeenten waar we werken. Sommigen eigenaren maken daar gebruik van, 

anderen  bekappen en beslaan inmiddels zelf hun paard. Het welzijn van de paarden is verbeterd en 

we kunnen constateren dat de mensen onze tips ter harte hebben genomen. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

PROJECT MURGENI EN PROJECT GAGESTI 

Hoefsmid Sandu Coman werkt samen met zijn zoon Ionel zelfstandig in het zigeunerstadje Murgeni 

en in zijn directe woonomgeving Gagesţi. 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 ons project in Galaţi aanwezig om te 

helpen. Onze stichting heeft dit enorm gewaardeerd! In het najaar ontving deze gemeente 360 

paardendekens uit Nederland. De paardeneigenaren waren dankbaar! 

 

PROJECT GANEASA 

Hoefsmid Gheorgita Drặgoi draait dit project al enige jaren zelfstandig. Ook dit jaar is hij veel in de 

dorpen geweest voor het behandelen van de paarden. Hij bezoekt de eigenaren per adres waardoor 

hij de thuissituatie kan bekijken en tips 

kan geven over de huisvesting, voeding 

en watervoorziening van het paard. 

Gheorgita heeft ons dit jaar tijdens 

onze reizen ook geholpen in Frumusani 

en Galaţi. Hulde voor deze kanjer! 

 

 

OPVANG TEI TOBOK 

In het voorjaar bezochten wij paardenopvang Tei Toboc in het noorden van Boekarest. Hier staan 

gemiddeld 40 paarden. Hoofdsponsor Liana Petrovici houdt deze opvang in de lucht met de hulp van 

particulieren en andere initiatieven. Wij hebben hier opnieuw met een heel team gewerkt. 

Regelmatig worden er broodmagere paarden aangeboden 

waarvoor het vijf voor twaalf is. Lokale dierenartsen komen 

daarom regelmatig om deze paarden te behandelen en te 

checken. Het team van Liana doet zijn uiterste best maar 

sommige paarden zijn zo verwaarloosd dat dit helaas soms 

niet lukt… Sinds Liana aan het roer staat en de corruptie is 

verdwenen,  steunen wij Tei Tobok van harte. 

 

 

 

 

 



 

VERKOOPDAGEN 

Onze stichting organiseerde vier succesvolle 

verkoopdagen in Klarenbeek. Communicatie 

verloopt volledig via facebook waardoor de 

stichting geen advertentiekosten hoeft te 

maken.  

 

 

 

WARME DEKENS HARD NODIG        

Onze stichting hield in oktober een grote dekeninzamelingsactie via Facebook en daar werd massaal 

gehoor aan gegeven. Vijf pallets met dekens werden tegen inkoopprijs naar Oost-Roemenië 

getransporteerd door Mainfreight Nederland uit ’s Heerenberg. Winterdekens zijn altijd hard nodig. 

Heeft u hele en redelijk schone paardendekens over, lever ze in bij ons depot in Klarenbeek of bij een 

van onze inzamelpunten in  Almere, Ameide, Amersfoort, Boskoop, Dodewaard, Heerhugowaard, 

Heinenoord, Hoorn, Lunteren, Munein (Leeuwarden), Sliedrecht, Sprundel, Swalmen en Vledderveen 

(Groningen). Voor België: Adinkerke, Lokeren en Poppel. Meer informatie kunt u opvragen via 

info@roemeensepaardeninnood.nl 

Alvast hartelijk bedankt!  

 

DENKTANK 

Onze stichting wil volgend jaar starten met een denktank. Wij zoeken verschillende personen 

(maximaal zes) die met elkaar willen brainstormen en ‘out-of-the-box’ kunnen denken. Aan de hand 

van een door ons gekozen probleemstelling komen we dan vanuit meerdere kanten met analyses en  

ideeën. Vervolgens zullen we die ideeën selecteren en zal er een shortlist worden gemaakt  met de 

meest interessante items. Deze zouden uiteindelijk kunnen worden omgezet in concepten die wij in 

Roemenië kunnen toepassen. 

 

Dus, als 

• u geïnteresseerd bent in paarden (en zigeuners)  

• u zich wilt verdiepen in het land Roemenië  

• u twee keer  beschikbaar bent in 2018 

• u een HBO – WO denkniveau heeft 
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meldt u zich dan aan als deelnemer op info@roemeensepaardeninnood.nl 

De meeting wordt georganiseerd in het midden van het land op zaterdagmorgen van 9.30 tot 12.00 

uur en is inclusief lunch. Data in overleg. Reiskosten kunnen desgewenst gedeclareerd worden. 

 

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  

• Dit jaar organiseerden Willeke Speelziek en Ellen van Luttikhuizen vier verkoopdagen via 

Facebook. De dagen waren alle vier zeer succesvol 

• Zeventien vrijwilligers in Nederland en België verzamelden paardenspullen voor de 

werkpaarden en de verkoopdagen in Klarenbeek 

• Acht mensen doneerden hun verjaardag- of jubileumgeld aan Stichting Roemeense Paarden 

in Nood waarvoor onze hartelijke dank 

• Dierenartsenpraktijken schonken materialen en winkels plaatsten collectebussen of gaven 

goederen cadeau t.b.v. onze verkoopdagen 

• In september was onze stichting aanwezig bij paardenevenement Paard & Erfgoed. De 

opbrengst van deze dag is gebruikt voor het transport van goederen naar Roemenië  

• 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 zullen het jaar afsluiten met de verkoop van oliebollen en appelbeignets 

• Wij kregen twaalf keer free publicity in verschillende (paarden)bladen en op facebook 

 

VOORUITBLIK 2018 

Voor het nieuwe jaar hebben we een aantal speerpunten bepaald: 

• In januari controleert voorzitter Leenaars alle projecten in Roemenië 

• Lancering boek (lente 2018) over de enerverende reizen die de stichting de afgelopen acht 

jaar gemaakt heeft naar Roemenië 

• In voorjaar 2018 bezoeken wij Murgeni voor een projectweek  

• In het voor- en najaar bezoeken wij paardenopvang Tei Tobok voor hoef- en gebitsverzorging 
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• In mei /juni reizen wij naar een nieuw project richting Bulgaarse grens.  

• In september organiseren wij een projectweek i.s.m. Roemeense dierenartsen. De locatie is 

nog onbekend  

• Het opleiden  van hoefsmeden om de voortgang in onze projecten te waarborgen 

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

gemeentes 

• Actief zoeken naar meer sponsoren en donateur 

• Adverteren op facebook om de naamsbekendheid te vergroten 

 

LOBBY IN BRUSSEL 

Heeft u affiniteit met politiek en is lobbyen uw 2de natuur? Help ons met onderwerpen voor 

zigeuners op de agenda te zetten in Brussel. Interesse? Stuur een mailtje naar 

info@roemeensepaardeninnood.nl 

 

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 bereid is om een week ‘over de grens’ te werken voor het 

goede doel? Meld het ons op info@roemeensepaardeninnood.nl 

 

FINANCIEN 

U kunt onze financiën volgen op onze site. De cijfers voor 2017 zullen hier voor 1 maart 2018 op 

gepubliceerd worden.  

 

VOLG ONS OP FACEBOOK EN BEZOEK ONZE WEBSITE  

Via Facebook @roemeensepaardeninnood blijft u altijd op de hoogte van het laatste nieuws. U kunt 

ons werk verder bekend maken bij uw vrienden en volgers. Meld u aan, volg ons en ‘like’ ons!  

Ook kunt u onze blogs lezen en diverse fotoalbums bekijken op www.roemeensepaardeninnood.nl 
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