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Na bijna 20 jaar hebben we als actie 
Comité Roemenië het besluit 
genomen om te stoppen.  
 
Jaren lang is er contact geweest met het dorp Buza, vele contacten zijn er in de loop van de 
jaren geweest tussen de inwoners van Metslawier en Buza. Veel gezinnen, school e.d. zijn 
ondersteund vanuit Metslawier. De afgelopen jaren kregen we de indruk dat deze 
ondersteuning steeds minder nodig was. 
Arend en Boukje vertelden tijdens een gesprek dat ze al verschillende jaren vanuit Metslawier 
spullen ontvingen voor ondersteuning, die gaven ze aan de inwoners in en rond Apoldu de 
Sus. Van hun hoorden we dat ze nu in Norcie en  Deburca mensen bezoeken omdat ze merken 
dat in en rond Apoldu de Sus al aardig voorzien zijn en in deze plaatsen de nood nog hoog is 
bij gezinnen. Met hulp van een ander echtpaar uit Nederland gaan ze dit jaar de spullen daar 
verdelen. Hulp blijft nodig voor de schrijnende situaties echter vanuit de overheid daar vindt 
er nu meer ondersteuning plaats aan deze groep dan jaren geleden. 
Mede omdat de kosten voor transport stijgen hebben we besloten om te stoppen als Comité. 
 
Tijdens het bestaan van het comité hebben er vele inwoners in en rond Metslawier zich 
ingezet. We willen iedereen dan ook op deze plaats bedanken. 
Vrijwilligers die altijd bereid waren om te helpen met spullen halen, inpakken, sorteren en 
laden van de vrachtauto. De chauffeurs die het transport naar Roemenië verzorgden. De oud 
bestuursleden van het comité die zich hebben ingezet. Inwoners die ruimte voor opslag 
beschikbaar stelden enz. 
Bedankt voor u inzet en bijdrage, zonder u was het niet mogelijk geweest om dit werk jaren 
lang te doen. 
 
Spullen die u anders zou schenken aan het comité kunt u nu brengen naar de Wissel. Mocht u 
niet in de gelegenheid zijn om deze te brengen, dan kunt u contact met hun opnemen. 
De Wissel Dokkum 
Betterwird 10 
Dokkum 
Telf: 0519-222888 
  
 
Met vriendelijke groet, 
Het bestuur “Actie Comité Roemenië” 
Metslawier e.o. 
 


