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Nieuwsbrief van de Stichting Hulp aan Roemenië-Moordrecht 

 

Van het bestuur 
     

Fijn om weer met elkaar in contact te treden via de Barát. 

2012 was een mooi jaar om op terug te kijken en graag nemen  

we u daarin mee. Voor 2013 staat inmiddels een transport 

gepland en we kijken uit naar de bazaar. 

Veel leesplezier toegewenst!     
 

Opening Cultureel Centrum Bárátos 

 

Allereerst een korte terugblik op de renovatie van het Cultureel 

Centrum Bárátos: 

 

Zoals zoveel monumenten in Oost-Europa kent ook het 

cultuurhuis een lange en bewogen geschiedenis. Tot 1950 was 

het eigendom van de kerk en in gebruik bij tal van kerkelijke en 

folkloristische activiteiten. In 1950 werd het eigendom van de 

staat. De 40 jaar communistische overheersing tot 1990 liet 

duidelijk zijn sporen na waardoor het gebouw volledig 

verpauperd.is. In 2005 kon het gebouw weer in handen komen 

van de kerk van Bárátos. De overdracht heeft na veel juridische 

strijd in februari 2007 plaatsgevonden.  

 

(vervolg op pagina 2) 

  

Inhoud 
 
Van het bestuur…………. 1 

Opening Cultureel 

    Centrum Bárátos…... 2 

Oliebollenactie 2012….. 4 

Kerstmarkt 2012………… 4 
Avontuurlijk 

   Wijnpakket……………… 5 
Transport 2013………….. 6 

Komende Activiteiten... 6 

  

 



 

 
Pag. 2 van 6 

 

 

Barát 

 

 

Opening Cultureel Centrum Bárátos (vervolg) 

(vervolg van pagina 1) 

 

Ds. Boné Barna en vele bewoners van Bárátos wilden het gebouw weer in de oude glorie 

herstellen en er een multifunctioneel centrum van maken. Een grote bron van zorg was 

namelijk het ontbreken van recreatiemogelijkheden voor de jeugd. Dit heeft tot gevolg dat 

jongeren hun heil zoeken in de plaatselijke kroegen, en al op jeugdige leeftijd dreigen te 

ontsporen. 

 

De Stichting Hulp aan Roemenië-Moordrecht (SHRM) heeft in 2007 een aanvraag gedaan 

voor subsidie voor de renovatie van het cultureel centrum bij het NCDO (Stichting Nationale 

Commissie voor Internationale Samenwerking en Duurzame Ontwikkeling). Dit hield in dat 

het NCDO voor elke euro welke de stichting bijeen brengt, zij een euro bijleggen. Doel van 

onze stichting was om € 35.000 bij elkaar te brengen, zodat het te besteden bedrag aan de 

renovatie € 70.000 zal gaan bedragen. Eind 2007 heeft de NCDO de subsidieaanvraag voor 

deze renovatie goedgekeurd en verstrekt en kon een start gemaakt worden met de renovatie. 

 

 

 
Zo was het! 

 

Op 9 september 2012 was het dan eindelijk zo ver, het Cultureel Centrum in Bárátos werd 

geopend. Dat is vreemd zult u misschien zeggen de opening had toch al plaats gevonden. Dat 

klopt inderdaad, dat was op zondag 31 mei 2010. Dit was echter de afronding van de 

renovatie van het bestaande gebouw. Wat nog ontbrak was een goede keuken en modern 

sanitair. Tussen 2010 en 2012 zijn deze voorzieningen in een aanbouw gerealiseerd. Het 

gebouw was nu echt af en kan volop gebruikt gaan worden. 

 

De opening was een fantastisch feest met muziek en dans. De zaal zat vol met dorpsbewoners 

en natuurlijk waren ook de burgemeester en de leden van de gemeenteraad aanwezig.  

Ds. Boné Barna had zelfs iemand van de provincie uitgenodigd. Deze man stak zijn 

bewondering voor de fantastische renovatie van het cultuurhuis niet onder stoelen of banken. 

Hij beloofde tijdens de opening, dat hij zijn best zou doen, dat er een bedrag vanuit de 

provincie aan de gemeente Bárátos geschonken zou gaan worden. De gemeente zou deze 

bijdrage moeten schenken aan de kerk van Bárátos voor het betalen van de kosten van het 

laatste stukje van de renovatie van het cultuurhuis. (vervolg op pagina 3) 
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(vervolg van pagina 2) 

Op 30 oktober jl. heeft het SHRM-bestuur een email bericht 

ontvangen van het gemeenteraadslid, de heer Kerestély Csaba, dat 

het gemeentebestuur een bedrag van 25.000 LEI (ongeveer 5.500 

euro) heeft geschonken aan de kerk van Bárátos.  

 

Nu het centrum gereed is zal er een invulling gegeven moeten 

worden voor het gebruik van het gebouw. Hier ligt een zware taak 

voor ds. Boné Barna en de leden van de kerkenraad. Het gebouw kan 

gebruikt gaan worden voor diverse activiteiten zoals: muziek/dans, 

cursussen, culturele activiteiten, bruiloften/jubilea enz. 

 

Uiteindelijk heeft de totale renovatie inclusief de uitbouw circa € 

100.000 (incl. de bijdrage van het NCDO) gekost. 

 

 

 
En zo is het geworden! 

 

 

  

Meer weten over de 
activiteiten van SHRM? 
 
Kijk op de website: 
‘www.shrmoordrecht.nl’ 
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Oliebollenactie 2012 
 

 
 

Ook in 2012 hebben we weer onze 

oliebollenactie gehouden en wel op 

woensdag 31 oktober. Dit jaar is De 

Stee weer als uitvalsbasis gebruikt. 

Vroeg in de morgen werden de 5500 

losse oliebollen aangevoerd en in De 

Stee met suiker bestrooid en verpakt in 

zakjes met 5 stuks. Alle zakjes lagen op 

de vloer uitgestald en elke loper kon zo 

zijn eigen aantal zakjes meepakken. 

Ook dit jaar werden er weer spontaan 2 

lopers bij elkaar op volgorde van 

binnenkomst samengevoegd. Deze 

methode is vorig jaar ook goed 

bevallen. Nieuw dit jaar was onze 

verkoopkraam onder de luifel bij de 

C1000. Tijdens de weekmarkt is er 

menig zakje oliebollen verkocht door 

onze enthousiaste verkoopsters. De 

vele vrijwilligers hebben gezorgd voor 

een mooie opbrengst € 2100. Hiervoor 

onze hartelijke dank! 

 

 

Kerstmarkt 2012    

De jaarlijkse kerstmarkt is gehouden 

op 14 en 15 december jl. Op vrijdag 

tussen 14.00 uur en 18.00 uur en 

zaterdag tussen 11.00 uur en 15.00 uur 

was de Dorpskerk hiervoor weer opengesteld. Zoals ieder jaar stonden de kerststukken, 

erwtensoep, worsten, wijnen en nog veel meer producten weer uitgestald. Ondanks het slechte 

weer van vrijdag en het geringe aantal bezoekers van zaterdag konden we toch aan het einde 

een mooie opbrengst van € 1825 melden. Doordat er dit jaar nog al wat erwtensoep overbleef 

is er nog verkoop geweest, op bestelling, vanuit De Stee. De erwtensoep was begin januari 

dan ook volledig uitverkocht! Het eindresultaat van de kerstmarkt is dan ook uiteindelijk het 

mooie bedrag van € 2100 geworden.  

 

Alle medewerkers en ook de vrijwilligers, die in de week voor de kerstmarkt druk bezig zijn 

met het maken van de mooie kerststukken, heel hartelijk bedankt voor hun medewerking. 

Zonder jullie is het niet mogelijk om ieder jaar weer dit te organiseren. 

 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=bcNRK_FdQNeMYM&tbnid=RrJ9c_jYNQ_3FM:&ved=0CAUQjRw&url=http://nl.123rf.com/photo_8056475_nederlandse-oliebollen-met-suiker-geafa-soleerd-over-white.html&ei=sgUyUc29FY3I0AWQ7IGIBw&bvm=bv.43148975,d.d2k&psig=AFQjCNEktqr5A7Dnw17tobmOkmVDnwVetg&ust=1362319083565930
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=a3DAxmhtYiqg8M&tbnid=0T-AeLQBCHrsPM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.strijen.info/2012/12/kerststukjes-opruimen-niet-weggooien/&ei=AQgyUeTADePM0AXH8YDQDg&bvm=bv.43148975,d.d2k&psig=AFQjCNGqwzn3LCX2e3Lyy5Gk84QlHqGexw&ust=1362319725223133
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Avontuurlijk Wijnpakket 

 

Beste Vrienden, 

 

In Roemenië wordt steeds meer wijn verbouwd en de kwaliteit wordt 

ook steeds beter. Om u daarmee kennis te laten maken en ook uw 

smaak te verkennen hebben we een avontuurlijk wijnpakket 

samengesteld: 2 witte en 4 rode wijnen. Enkele wijnen hebben we al 

eerder aan u voorgesteld, maar de anderen kent u nog niet: 

Sauvignon Blanc Paparuda,  

    Feteasca regala V-label,  

          La Putere Merlot,  

                La putere Cabernet Sauvignon,  

                       La Putere Feteasca neagra,  

                             Pinot Noir paparuda    

Van onze leverancier moeten we nog bevestigd krijgen dat deze 

wijnen voor het komende seizoen leverbaar zijn, maar mocht dat voor 

een enkele niet het geval zijn dan is daar ongetwijfeld een alternatief 

voor beschikbaar. Het pakket zal ca. €40, =  gaan kosten en leveren 

het hele jaar door op bestelling uit. Bent u geïnteresseerd dan kunt u 

op dit pakket inschrijven door een email te sturen naar:  

ajvdmark@gmail.com of te bellen naar Arjan van der Mark, tel. 06-533 11 219.  

U wordt dan op de hoogte gehouden m.b.t. de definitieve 

samenstelling van het pakket, de exacte kosten en de levertermijn. 
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Transport 2013 

Het is al weer een tijd geleden dat er een transport met hulpgoederen naar 

Bárátos in Roemenië is gegaan. De planning is om in april of mei een 

transport te verzorgen. Na contacten met Ds. Barna en zijn vrouw Maria 

hebben we begrepen dat zij weer kleding kunnen gebruiken. 

We zijn dus druk aan het verzamelen. Heeft u nog goede en bruikbare 

kleding dan is dit van harte welkom. U kunt hierover contact opnemen 

met de heer Jan la Grand telefoon 0182-372686. De kleding graag 

aanleveren in banendozen of plasticzakken. Hij zal voor de opslag 

zorgen. 

Het zal een flink transport worden, want met dit zelfde transport zullen 

ook bijna 200 stapelbare stoelen voor het Cultureel huis meegaan. Begin 

februari kregen we een aanbod van de Beth-El Gemeente in ons eigen 

dorp. Dit hebben we hebben we met veel dank aangenomen. Kort daarna 

was er nog een aanbieding vanuit Purmerend. 

Met vereende krachten zijn ook deze stoelen naar Moordrecht gehaald. 

In Bárátos zijn alle stoelen van harte welkom! 

 

 

Komende activiteiten 

Op zaterdag 23 maart aanstaande is er weer de jaarlijkse Bazaar in de 

Dorpskerk te Moordrecht. 

Samen met vele andere vrijwilligers hopen de bestuursleden van de 

Stichting Hulp aan Roemenië weer een succesvolle dag te beleven. Niet 

alleen op de dag zelf, maar ook in de week voor de bazaar, zijn vele 

mensen in de kerk aanwezig, die ervoor zorgen dat het gevoel van 

saamhorigheid de boventoon viert. 

Een deel van de opbrengst van de Bazaar is bestemd voor de projecten 

van de Stichting Hulp aan Roemenië. 

 

SHRM 
 
Secretariaat 
Kerklaan 5 
2841XH Moordrecht 
Tel.: (0182) 671100 
 
Email: 
shrmoordecht@gmail.com 

 
 
Bankrekening: 
ABN AMRO 54.14.80.634 
 
Kamer van Koophandel 
24361708 


