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Oudewater, december 2020 
 

Beste supporters van Enikö, 
 

Dit jaar zijn we stilgezet door de COVID-19 pandemie, die nog steeds niet onder controle is. Veel ontmoetingen zijn 
niet meer mogelijk. Maar echte ontberingen heeft het ons gelukkig nog niet gebracht.  
Met de winter voor de deur hoeven wij hier niet te vrezen kou te lijden. Anders is dat in landen om ons heen, met 
name richting het oosten van Europa. Op een afstand van minder dan bijvoorbeeld Madrid of Rome is op veel plaatsen 
geen of gebrekkige verwarming. Voeg daarbij de wind die vaak vrij spel heeft door de huizen. (Misschien juist daarom 
blijft het aantal positieve besmettingen in verhouding zo laag). 
 
U ontvangt deze brief omdat u in 2018, 2019 of 2020 een financiële bijdrage hebt geleverd aan Enikö. Zo kon zij de 
(inmiddels) 25 kinderen in Fületelke van warme maaltijden, kleding en schoeisel voorzien.  
 

Met de kinderen in Fületelke waar zij voor zorgt gaat het redelijk tot goed. Gelukkig geen gevallen van corona. Enikö 
bezoekt wekelijks het dorp en voorziet de kinderen van warme maaltijden. De maaltijden en andere benodigdheden 
worden buiten het dorp op een boerenwagen gelegd en een betrouwbare moeder zorgt dat deze aan de kinderen 
uitgedeeld worden. Zo hopen ze te voorkomen dat er besmettingen plaats vinden. Uiteraard houdt iedereen zich aan 
de geldende maatregelen. Helaas kon niet worden voorkomen dat een aantal kinderen ernstige longontsteking heeft 
kreeg. Dankzij het kordate optreden van Dr. Kovacs is erger voorkomen en zijn de kinderen weer beter. De eigen 
bijdrage voor de medicatie hebben wij betaald. 
Enikö geeft de kinderen wekelijks vitamine C om de weerstand te verhogen. 
Wij mochten tot op heden van u een bedrag van € 9.784,63 aan giften ontvangen. Hiervan is gebruikt voor maaltijden 
(33 maanden) € 8250,-- en € 736,20 aan kleding, schoenen, medicijnen en lesmateriaal. Met de winter voor de deur 
willen we nog voor een paar kinderen schoenen kopen, is er nieuwe (gebruikte) kleding nodig en de aanvullende eigen 
bijdrage voor medicatie. Concreet betekent dit dat wij vanaf februari geen reserves meer hebben om Enikö en “haar” 
kinderen financieel te ondersteunen.  
 

Sinds november is Enikö een geregistreerde vrijwilligster bij FTA (Fundatia Transilvana Alpha). De reden hiervoor is dat 
het bereiden van maaltijden en het vervoeren ervan (zoals Enikö dit deed) in COVID-19 tijd niet volgens de regels is. 
Door COVID-19 zijn de controles opgevoerd en moet aangetoond worden waarheen en waarom je onderweg bent. 
Het vervoeren van warme maaltijden mag niet zonder toestemming van de veterinaire dienst. Als privépersoon krijg 
je geen toestemming. Je moet geregistreerd zijn bij een officiële instantie.  
Onze bijdrage wordt nu niet langer meer aan Enikö overgeboekt maar gaat via de financiële administratie van FTA. 
(Wij hebben hiervoor een apart project gemaakt, zodat alles gescheiden blijft.) 
FTA zorgt dan voor de levering en bekostiging van de maaltijden en betaling van eventuele andere kosten zoals bv. 
benzine (75 km per keer) ed.  
Wanneer de kinderen kleding of schoeisel nodig hebben, kan Enikö samen met een medewerker(ster) van FTA inkopen 
doen. Dit wordt dan verrekend met het tegoed wat zij bij FTA heeft. 
De maaltijden worden bereid op een verantwoorde wijze en bestaan uit soep, vlees, aardappelen en groente, alles 
zeer voedzaam en uitgebalanceerd en is voldoende voor meerdere dagen. De kosten voor een maaltijd liggen rond de 
€ 3,10, incl. verpakkingsmateriaal. Door stijgende prijzen hebben wij per maand € 58,-- meer nodig om (gemiddeld) 
108 maaltijden te kunnen verstrekken. 
 

Wilt u dat Enikö door kan gaan deze kinderen een paar goede maaltijden per week, warme kleding en dichte schoenen 
te geven, uw gift/bijdrage o.v.v. Enikö is van harte welkom! Uw hulp is nog steeds nodig. We kunnen niet iedereen 
helpen maar iedereen kan wel iemand helpen.  
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Namens Enikö en de kinderen van Fületelke, hartelijk dank. 
Past u goed op uzelf in deze bijzondere tijd? 
 

Wij wensen u allen goede kerstdagen en een gezond 2021 toe! 
Vă dorim tuturor un Crăciun fericit și un 2021 sănătos! 
 

Met vriendelijke groet, 
 
Derk Bogema 
Stichting Blijvende hulp voor Roemenië 
Fundatia Transilvana Alpha 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        Enikö links, etenswaren in de boerenkar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       Gekochte Paracetamol en Vitamine C in verschillende doseringen.            Maaltijdpakketten sinds november. 


