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1 Reisverslag Roemenië 2010 
Dit reisverslag is opgebouwd uit twee delen. Het eerste gedeelte is het verslag waarin de reis 
in het algemeen beschreven wordt in combinatie met de beschrijvingen van de bezochte 
gezinnen en projecten. Het tweede deel wordt gevormd de  notulen van de vergaderingen die 
bij Elpis en Ecce Homo gehouden zijn. Veel leesplezier! 
 

1.1 Vrijdag, 28 oktober 
Vandaag is het onze eerste hele dag in ons tweede vaderland. Wij beginnen met het bespreken 
van het programma dat wij deze dagen bij Elpis zullen hebben. Voor wat betreft de social 
cases (de arme gezinnen), Gabriéla (de social worker) is in verwachting en verwacht eind 
december Rebecca. Raar hoor, als je weet dat het een meisje is en dan nu al de naam bekend 

maakt. Voor de inhoud van 
deze bespreking verwijzen 
wij naar het verslag van 
Richard die alle 
besprekingen heeft 
genotuleerd. Een gedeelte 
van de groep gaat 
ondertussen tasjes 
klaarmaken voor een aantal 
gevangenen van de 
gevangenis in Gherla die 
morgen bezocht zullen 
worden. Na de bespreking 
bezoeken wij nog even de 
plaatselijke markt waar de 
bolchrysanten verkocht 
worden die wij zelf als 
stekjes naar Roemenië 

hebben gebracht. Na de lunch gaan wij een paar gezinnen 
bezoeken en voor weer later hebben we toegezegd te helpen met het sorteren van aardappelen 
bij de vader van Vasile (het aardappelproject was een succesvolle proef die ook door Jan 
begeleid werd).  
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Gezin 1 (Aad) 
Het eerste gezin dat wij deze dag bezoeken is 
tevens een werkneemster van Elpis. Zij is een 
weduwe die destijds voor haar man verhuisd 
is van de middelgrote stad Cluj naar een klein 
dorpje, zo’n 15 autominuten van Dej. Maar 
vijf jaar geleden is haar man door een auto 
ongeluk om het leven gekomen. Sindsdien 
woont zij met haar zoontje in het huisje dat 
uit twee kamers bestaat. Al langere tijd is er 
voor haar een hulpvraag geweest en gelukkig 
is dit voorjaar Ad Bor geweest met een aantal 

mensen die het dak, de dakgoot en een soort 
aanbouw hebben gemaakt. Op deze manier is 
het huisje al een stuk beter bewoonbaard dan 
voorheen maar een keuken, douche of toilet is 
er niet. Toen wij aankwamen moesten wij even 
wachten op haar zoon die de sleutel 
meegenomen had naar school. Gelukkig kwam 
hij al snel. De oma van de jongen toonde zich 
heel dankbaar dat het huisje van haar 
schoondochter zo was opgeknapt! Ze dribbelde 
weg en kwam even later weer terug met een 
zakje walnoten van de bomen aan de overkant 
van ‘de straat’.  
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Gezin 2 (Gerlinde) 
Het tweede ‘gezin’ bestaat uit een weduwe van 
een jaar of tachtig, die samen met haar zoon en 
gehandicapte kleindochter woont in een huisje 
aan een steile weg in Dej. Dit ‘huisje’ bestaat uit 
een kleine woonkamer/keuken en een 
slaapkamertje. De man van zestig kan niet veel 
werken omdat hij voor zijn dochter moet zorgen. 
Oma is slecht ter been en ziet vrijwel niets. Het 
huisje is erg vervuild door het stoken. De zwarte 
muren (van de lekkende schoorsteen) zijn ooit 
groen geweest denk ik? Overal liggen hopen 
vieze(!) kleding en het stinkt. Oma wil zelf 
blijven schoonmaken, maar ze ziet niet wat ze 
doet. En dat is te zien… Ongelooflijk hoe deze 
mensen het moeten rooien. De social worker 
bezoekt deze familie regelmatig. Oma is blij en 
emotioneel als er bezoek komt. Verder krijgt 
deze familie geld voor de eerste 
levensbehoeften. 
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Gezin 3                                                                                     
Het laatste adres dat wij bezoeken is een 
alleenstaande vrouw van in de 80 jaar. Ze 
woont in een souterrain van een huis. 
Doordat er geen ramen zijn  komt er alleen 
door de deur wat daglicht binnen. Behalve 
van haar zus die af toe langs komt krijgt ze 
nooit bezoek en ze is daarom erg eenzaam. 
Ze zou wel willen dat haar huis altijd zo vol 
was als nu. Omdat ze niet goed kan lezen 
doordat ze slecht ziet, leest de social worker 
psalm 23 voor. Na een poosje met haar 
gesproken te hebben vertrekken wij weer. 
 
Aardappelen sorteren (Rutger) 
De laatste uurtjes van de middag werden we 
gevraagd om te helpen bij het sorteren van 

aardappelen. De oogst dit jaar was 
ontzettend goed: 23 ton aardappelen van 
nog geen hectare land. Vele handen maken 
licht werk dus zijn we gaan helpen met het 
sorteren. Dit was bij de vader van Vasile, 
een mannetje van 80 jaar die heel de dag 
met zakken van 25 kilo loopt te sjouwen. 
Het leven is ook hier nog behoorlijk 
primitief. Een gezellig boerderijtje met 
kippen en varkens waar je nog lekker ouderwets op de poepdoos kunt. We hebben een kleine 

ton aardappelen gesorteerd tot het donker werd. Deze 
werden in de kelder opgeslagen zodat ze goed beschermd 
blijven tegen de vorst. Inmiddels is er ook al zo’n 2,5 ton 
verkocht. Na gedane arbeid is het lekker als er een goede 
maaltijd klaarstaat en die was er, in de vorm van spaghetti, 
met de complimenten voor de Roemeense kok. Er moest wel 
even wat home made sambal door (van Harm-Jan) maar het 
smaakte prima. Deze avond hebben wij ons verder vermaakt 
met praten, douchen (dat kon weer omdat wij de gesprongen 

leiding van vorig jaar hebben gerepareerd), nog eens praten, even roken op het balkon. 
Gewoon een gezellige avond. 
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1.2 Zaterdag, 29 oktober 
Vandaag staat een bezoek aan de gevangenis en het project Vladeasa op het programma. Het 
is een stralende dag die best koud begint (ruiten krabben). En na een kilometer moesten wij 
stoppen want de handrem van de bus van Rutger bleef hangen, maar onze handige klusjesman 
Griesmail had het zo weer gefikst. 
 
Gevangenis Gherla 
 
Ontvangst (Izak) 

Eerst moeten we de aanhangkar (die 
we later toch weer op moeten 
halen), wegbrengen. Ook rijden we 
nog even gezellig terug om een 
vergeten paspoort op te halen. 
Maaaarrr…… uiteindelijk komt dan 
toch de gevangenis in zicht. Omdat 
je daar je hele hebben en houden in 
moet leveren, zet filmproducent 
Bongers z’n camera in werking en 
vertelt alvast het één en ander over 
wat hij op dit moment ziet. Al vrij 

snel kunnen we samen met de pakketjes voor 50 gevangenen naar binnen. Nou ja…. naar 
binnen? Eerst in een kamertje, dan de paspoorten inleveren en hierna gaan de meesten door de 
eerste ‘sluis’. Wim, Richard en Rutger blijven achter om straks de pakketten uit te delen aan 
de gevangenen in hun cel (zie het stukje ‘De drie goedzakken’). Het is trouwens druk met 
bezoekers. De meesten zijn vrijwilligers die bijbelstudies organiseren voor de liefhebbers. Na 
een buitenterrein, een groot hek, dan het volgende gebouw in, wéér je broekriem uit je broek 
en door het tweede detectiepoortje. Natuurlijk….. Pieperdepieperdepiep, ook je jas uit die 
weer apart bekeken wordt. En dan 
eindelijk zijn we binnen. We gaan 
deze keer naar een andere afdeling, 
drie hoog. Een heel ander groepje 
dan de vorige keer. We worden 
begeleid door een pastor uit de kerk 
van Gherla, een accordeonist en een 
ex-kickbokser die jaren geleden zélf 
drie jaar in de bak heeft gezeten voor 
twee bankovervallen in Duitsland. 
Gerlinde vertelt graag verder, dus ik 
geef haar het toetsenbord over. 
 
Bijbelstudie groep (Gerlinde) 
Na vele gangen, trappen en hekken komen we aan in een eetzaal. We zoeken een plekje 
vooraan in de hoek als er zo’n 15 ‘liefhebbers’ binnen komen. Zij gaan zitten in de andere 
hoek. (Jij in jouw klein hoekje.. ☺ ) We kijken een beetje argwanend naar elkaar: wat voor 
personen zitten ertussen? En zij denken: wat komen die hier doen? De pastor houdt een 
inleiding en dan gaan ze zingen uit volle borst. In het Roemeens, maar het klinkt goed en de 
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melodieën zijn bekend. Na het zingen wordt er gebeden door een ieder die wil. In het 
Roemeens natuurlijk, en we verstaan er geen bal van, maar toch raakt het ons. God werkt 
sowieso door gebed in welke taal dan ook! De sfeer is ook anders na het bidden. Er is 
verbondenheid, en dat merk je. (‘In Christus één.’) (Waar twee of meer mensen in Mijn naam 
bijeen zijn, daar zal Ik zijn!) 
En dan mogen wij ons voorstellen. We stellen ons voor en Izak vertelt dat God je als eerste 
ziet als mens. Niet als een moordenaar, dief, wat dan ook, maar als zijn kostbare creatie. Denk 
aan Psalm 139. Die verzen worden opgezocht en voorgelezen. En pas als tweede ziet Hij je 
zonde. Hij vertelt: ‘Ik ben hetzelfde als jij, ik ben voor God ook een zondaar! Voor God is dat 
hetzelfde.’ En hij vertelt dat Jezus onze zonde wil vergeven. God heeft zondaren lief, maar hij 
haat de zonde. (De Roemeense mannen stemmen in met een ‘Amien!’) God vraagt maar één 
ding van ons en dat is, dat we onze zonden belijden en Hem om vergeving vragen. Jezus 
vraagt: ‘Mag Ik voor je betalen?’ Hij kwam 33 jaar in gevangenschap voor jou naar deze 
aarde en betaalde volledig de prijs. Als je in Hem gelooft ben je vrij, ook al zit je in de 
gevangenis. (Ja, sorry, hier even geen foto’s want dat mocht niet.) We lezen Psalm 50 uit de 
bijbel. (Nou ja… wij niet, wij hebben van schrik álles bij de detectiepoortjes achtergelaten ☺) 
Vasile Tofan spreekt een uur met de gevangenen. Hij geeft zijn getuigenis over zijn leven als 
kickbokser, gevangene en over hoe hij tot geloof kwam. Ze luisteren aandachtig naar hem. 
Een beer van een vent met een flinke basstem. Hij spreekt vol overtuiging en humor. (Zelfs 
wij kunnen hier een uur naar kijken.) Erg mooi trouwens: in de zaal zijn geen bewakers 
aanwezig. We hopen oprecht dat ook al zitten deze mensen in de gevangenis, ze vrij mogen 
zijn in Christus! Door alles worden wij bemoedigd. Wij bréngen weinig, maar door onze 
aanwezigheid werden zij bemoedigd! Rond half een gaan we naar buiten: hek, poortje, 
geschreeuw, hek, poortje een paar gevangenen achter een hek geduwd, poort, vier mannen 
met bivakmuts en uzzi!! Het blijft bizar…….!  
 
De drie goedzakken (Rutger) met de nadruk op zakken;)  
Vandaag gingen wij – Wim, Richard en Rutger – zakken uitdelen aan gevangenen die 
minstens drie jaar geen bezoek hebben gehad. In de zakken die wij klaargemaakt hebben 
zaten bananen, een kiwi, scheermesjes, tandenborstels, en twee boekjes, 1 met het evangelie 
van Markus en Lukas en 1 met de tietel: Meer dan een gewoon verhaal. Ook hadden mensen 
uit een nabijgelegen kerk koek gebakken.  
Na lang wachten in de gevangenis mochten we naar binnen om langs de gevangenen te gaan. 
We werden door een vriendelijke bewaker verder geleid naar de etage waar de gevangenen 
zitten die stuk voor stuk een moord gepleegd hebben. Zij hadden dan ook bijna allemaal een 
straf van 20 jaar boven het hoofd hangen. Ik had eerst het idee dat we de cellen in zouden 
gaan om zo de zakjes te geven en te kijken hoe men daar moet overleven. Gelukkig bleven we 
buiten de cellen en werd er alleen een luikje in de deur opengedaan. We hadden dan wel de 
kans om naar binnen te kijken en konden dan zien hoe soms 27 gevangen moeten overleven 
op misschien 40 m². Stapelbedden 3 hoog en… roken in de cel was geen probleem, de lucht 
was niet te houden.  
Als we een zakje gaven aan een gevangene zag je de problemen en het verdriet in hun ogen.  
De bewaker moest dan ook nog tegen hen zeggen, dat ze ons moesten bedanken voor de 
spullen die zij van ons kregen. 
We kwamen onder andere een jongen tegen van 18 jaar die op zijn 38ste pas uit de 
gevangenis zal komen….. Triest, maar de meesten zitten daar expres omdat je in de 
gevangenis droog zit, eten krijgt en mensen om je heen hebt. Niet te begrijpen dat je gaat 
stelen of doden om het beter te hebben dan op straat te leven. 
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Lunch met Vasile (Aad) 
Na het bezoek aan de gevangenis zijn 
wij met Laurentius en Vasile Tofan 
wezen eten in een restaurant in de 
buurt. Vasile vertelde dat hij vanaf 
1995 gevangenissen bezoekt om daar 
de gevangenen het evangelie bekend te 
maken. Zelf is hij een hele goede boxer 
geweest die zelfs geselecteerd was voor 
‘t Europese kampioenschap. Hij komt 
in Duitsland terecht waar hij meehelpt 
aan een bankoverval, bij de tweede 
overval wordt hij gegrepen en komt in de gevangenis terecht. Hier komt hij in aanraking met 
het evangelie waardoor zijn hele leven verandert. Zijn grote verlangen is om een re-integratie- 
huis op te zetten voor ex-gedetineerden. Nu reist hij het hele land door om in alle 
gevangenissen het evangelie te brengen. Laurentius is de missionair medewerker bij een 
pastoor in Gerla, hij komt om de 14 dagen in de gevangenis in Gherla om een uurtje 
bijbelstudie te geven. 
 
 
Vladeasa (Ewout) 
’s Middags gingen wij naar Vladeasa. Na 
een stijl weggetje te hebben beklommen, 
waarvan een gedeelte te voet, zien we het 
congresgebouw-in-aanbouw liggen. Vasile 
is nu vier jaar bezig met de bouw ervan en 
komt elk jaar weer een stukje verder. Dit 
jaar heeft hij het dak dicht gemaakt en zijn 
er kozijnen geplaatst, ook is het dit jaar 
voor drie kinderkampen gebruikt. Het 
gebouw ziet er goed uit, ook al is het nog 
lang niet af. Aan het einde van de middag 
besluiten we nog een wandeling te maken in 
de mooie vallei waar het gebouw ligt, 
waarna wij naar Elpis terugkeren. 
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1.3 Zondag 30 oktober 
Lastig als je denkt dat je telefoon de juiste tijd aangeeft omdat de klok een uur verschuift en 
dan toch een uur verschil hebt. Ik was dus ook dit jaar een uur te vroeg uit bed. Het bewijs dat 
ik geen ezel ben is hierbij dus geleverd want die stoot zich in het algemeen geen twee maal 
aan de zelfde steen. Om 9.45 afgesproken in het centrum van Gherla waar de predikant van de 
kerk ons zou oppikken. 
 
Kerkdienst 
In Gherla 
bezochten we een 
baptistenkerk. Het 
was thanksgiving, 
en voor in het 
mooie kerkje lag 
allerlei fruit en 
groente die de 
mensen hadden 
meegebracht.  
Er werd gezongen 
onder begeleiding 
van een paar 
zangers voorin, de 
jongeren regelden 
de beamer en de 
instrumentale 
begeleiding. We 
zingen natuurlijk in 
het Roemeens en 
we begrijpen al wel 
twee woorden : 
Mulcemim en 
Domnus. (Bedankt /God)  waarvoor we allemaal dankbaar kunnen zijn. Om de beurt vertellen 
mensen waar ze dankbaar voor zijn: dankbaar dat ze gezond mogen zijn, dankbaar dat ze 
vrienden hier in deze gemeente hebben mogen vinden enz. De pastor dankt en bidt eerst en 
daarna wordt er gebeden door een ieder die wil. Hier en daar gaat onder het bidden weer 
iemand staan om te bidden. Mooi dat dat kan allemaal. 
Dan mogen wij naar voren komen om te vertellen wie we zijn en om wat te zingen. Dat 
vragen ze namelijk elk jaar en het is leuk om anderen te bemoedigen. Dus na veel gezoek 
hadden we in Elpis een lied uitgeprint voor het geval, dan wist in ieder geval Aad wat hij 
moest zingen. ☺ We waren allemaal niet echt zeker van onze zangkwaliteiten, maar het was 
leuk om te ontdekken dat de Roemenen het lied ‘Als een hert’ ook konden. Met muziek gaat 
het een stuk beter en… we kregen zelfs nog een complimentje voor het zingen! Gelukkig… 
we mogen nog eens terugkomen! De meditatie ging over dankbaarheid. Niet dat we er veel 
van begrepen, maar een lieve Roemeense vertaalde flarden van het geheel. Als je niet 
dankbaar bent, ben je eigenlijk ontrouw aan God (Numeri 10). Ook krijg je dan onvrede onder 
de mensen, onder elkaar (Numeri 12). Onvrede kan soms ook goed zijn, als je bijv. 
ontevreden bent over de kwaliteit van je relatie met God. Als je doorgaat met ondankbaar zijn, 
heeft dat grote gevolgen: God verlaat je (Numeri 14:42). 
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Ilisua 
Op het moment dat wij bij Ilisua aankomen zijn de 70 
van de 85 kinderen niet buiten, maar in de slaapzalen. 
Al die kinderen worden begeleid door slechts drie 
mensen! (Geen geld voor meer werknemers.) In 
overleg met de directeur worden de kinderen naar de 
kantine gebracht waar ze door Gerlinde worden 
verwelkomd. Vasile houdt ook een praatje met de 
kinderen waarna alle kinderen een zakje ontvangen met 
daarin wat fruit, chocolade en een wat speelgoed, 
waaronder ballen. Per vier kinderen is er één bal.  
Hierna gaan wij allemaal naar buiten en is het feest losgebarsten: Rutger, Ewout, Wim en 

Richard voetballen met de oudste kinderen, al denken 
de meiden daar anders over……. We gaan overgooien 
met de jongeren, elastieken met Gerlinde, kinderen aan 
het doel 
hangen. We 
leren ze: 
‘papegaaitje 
leef je nog’, 
spelen, rennen, 
stoeien. Maar 

het belangrijkste is dat je een kind even wat aandacht 
en liefde geeft. Vooral de kleinste kinderen, van een 
jaar of vier, willen omarmd worden en laten je niet 
meer los. Maar ook jongens van een jaar of dertien/veertien komen een knuffel halen!! Ze 

willen allemaal aandacht, worden zelf boos/jaloers op 
elkaar! Twee handen en vijf kinderen die een hand 
willen. Het resultaat: een op je schouders, en in elke 
hand twee kinderhandjes! Aan het einde van de middag 
vindt Izak het leuk om de petten/mutsen van de 
kinderen over hun ogen te trekken. De vraag is dan wie 
het meest geniet, Izak of al die jonge kinderen die 
schreeuwen om aandacht (ze hangen echt aan je). Het 
zullen de kinderen zijn maar ik ben er van overtuigd dat 

ook Izak hier met volle teugen van geniet. Tussendoor hebben wij nog een gesprek met de 
directeur in het belang van een goede communicatie, maar 
daarvan heeft Richard een goed en volledig overzicht gemaakt 
(zie de bijlagen). De boer die de melk levert komt nog 
kennismaken en na ons bezoek aan Ilisua gaan wij nog even bij 
hem langs waar hij trots wat vertelt over zijn 40 melkkoeien en 
de 20 jonge koeien. Met geleend geld van de EU is zijn half-
volautomatische loopstal gefinancierd. Hij heeft een renteloze 
lening waarvoor hij elke maand aflost. Vol indrukken gaan wij 
weg. We stoppen in Dej in een pizzarestaurant waar wij voor € 
4,50 de man een heerlijke pizza nuttigen. In het gebouw hebben 
wij nog een afrondende bespreking waarbij wij Vasile helpen 
door een paar pallets voedsel bij hem te kopen voor Ilisua. 
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Verdere info: zie verslag achteraan. 
 

1.4 Maandag 31 oktober  
Wij zijn redelijk op tijd en zijn om half tien klaar om weg te gaan, alleen heeft Jan nog wat te 
bespreken met Gregore en omdat Vasile nog naar Cluj moet zal Jan een uurtje later met Vasile 
meerijden. Zo komen wij een uurtje later bij Ecce Homo aan waar wij hartelijk worden 
ontvangen. We spreken af dat we ’s middags in twee groepen sponsorgezinnen gaan bezoeken 
en daarna ook het kindertehuis ‘La Noi’ even aandoen. 
 
Gezin 1 (Aad) 
In een kelderwoning van 2,5 bij 4 
meter treffen wij een heel net 
gezinnetje aan met drie kinderen. Een 
van de kinderen ligt te slapen op de 
bank en blijft tijdens ons bezoek in 
dromenland. Opvallend is dat de 
kinderen een tevredenheid uitstralen 
waar menig Nederlandse ouder jaloers 
op zou worden. Een compliment aan de 
ouders van dit gezin is dan absoluut 
niet misplaatst. Doe je ogen maar eens 
dicht en bedenk: een kelderverblijf, 
klein maar wel knus en dan niet een uurtje, nee 24 uur per dag, 7 dagen in de week en dan 
week in, 
week uit… Knap! 
 
Gezin 2 (Aad)  
Maria heeft van tevoren gebeld en als wij in de buurt van het huisje komen staat de man van 

het gezin al te wachten en heel ijverig wijst hij ons 
de weg. Zij wonen nog niet zo heel lang in het 
huisje. Alles ziet er netjes uit. De man mankeert 
wat aan zijn ogen. Hij kan heel slecht zien, zijn 
vrouw moet hem voorlezen Zij schijnen een 
gelukkig gezin te vormen. Opvallend is dat zij 
getrouwd zijn toen zij 15 jaar oud was en hij 10 
jaar ouder, dus 25. Hun oudste dochtertje heeft 
dezelfde oogafwijking als haar vader. Mevrouw 
vertelt dat zij nu in verwachting is, maar dat het 

nog wél heel pril is. De man vertelt trots dat hij met een cursus bezig is voor masseur. Op de 
tafel ligt een bijbel. De andere boeken die zij hebben zijn ook bijbelse studieboeken. 
 
Gezin 3 
Dit bezoek is triester dan voorgaande bezoeken. De 
vrouw is in het zwart omdat haar vader een maand 
geleden is aangereden door een automobilist. Haar 
vader is daarbij om het leven gekomen. Hij hielp 
haar met veel zaken en nu staat zij daar alleen voor. 
Wij blijven daar een tijdje en luisteren naar haar 
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verhaal. Wij kunnen haar wel helpen met wat kleding die wij in de bus van Rutger hebben 
liggen.  
 
Gezin 4 

Het huisje van dit gezin staat in een wijk met allemaal 
prachtige nieuwbouwvilla’s. Gelukkig woont dit 
gezinnetje hier legaal, het huisje is van de zus van de 
vrouw. De vader van dit gezin is momenteel werkeloos 
maar verwacht wel dat hij binnenkort weer aan de slag 
kan op de luchthaven waar hij in het verleden de bagage 
van de passagiers van het vliegtuig naar de aankomsthal 
bracht. Er is even geen werk geweest, maar nu ziet het 
er iets beter uit. In de tussentijd heeft hij een soort 
aanbouw aan het huisje gerealiseerd. Ook voor dit gezin 
geldt dat de geboden hulp meer dan nodig is en dat de 
investering het ook waard is. Toen wij aankwamen was 
de oudste jongen (plm. 12 jaar) met zijn huiswerk bezig 
en alles ging eigenlijk heel gedisciplineerd. 
 
 
 
 

La Noi (Ewout) 
Het is inmiddels vijf uur geweest en Jan 
is weer boven water, zijn uurtje is wat 
uitgelopen naar een dikke halve dag,  
maar ja, we zitten in Roemenië……… 
Aan het einde van de middag gaan we 
naar kinderopvanghuis ‘La Noi’ onder 
begeleiding van een social worker. 

Wanneer we bij ‘La Noi’ aankomen zijn de 
kinderen bezig om van pompoenen gezichten te 
maken. Het verschil met het kindertehuis in Ilisua 
valt gelijk op. De kinderen zijn beter opgevoed en 
zien er gelukkiger uit. Na koffie te hebben 
gedronken kan ik de Power Point presentatie laten 

zien van de sponsortocht naar Santiago de 
Compostella. De presentatie bestaat uit wat 
foto’s van de reis, waarna op de laatste pagina 
het sponsorbedrag te zien is. Hierna doen we 
nog wat spelletjes met de kinderen van ‘La 
Noi’ waarna wij vertrekken richting ‘Ecco 
Homo’.  
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1.5 Dinsdag 1 november 
 
Alba Iulia (Izak)  
We slapen iets langer omdat we niet te vroeg bij de gezinnen aan kunnen komen. Na zo’n 
anderhalf uur sturen, arriveren we in Alba Iulia. Na wat heen en weer rijden, stoppen we bij 
een ‘MOL’-pomp en nemen een bakkie koffie. Terwijl we buiten van het zonnetje genieten en 
de twee overgebleven voetballen oppompen, belt Coco op met de vraag waar we zijn. Hij 
staat n.l. bij een andere pomp te wachten. Binnen enkele minuten is hij bij ons, vergezeld van 
een dame uit de kerkelijke gemeente, die vloeibaar Engels spreekt. Wel zo gemakkelijk als je 
alleen Roemeens spreekt. Cornel Petrico werkt al zo’n 15 jaar als social worker in deze plaats. 
We nemen het stapeltje rapporten ter hand en bekijken welke drie of vier gezinnen we het 
beste kunnen bezoeken, en stappen dan in de auto’s. 
 
Gezin 1  
Het eerste gezin dat wij hier bezoeken leeft wat achteraf op 
een nog nauwelijks gebruikt, oud industrieterreintje. De 
man van het gezin mag kosteloos in het huisje wonen dat 
van zijn baas is, hij verdient niet veel maar heeft wel 
onderdak. De bus van Rutger wordt opengetrokken en een 
soort openluchtuitdeelactie van kleding gaat beginnen: de 
vrouw, man en de kinderen worden ruim voorzien van 
kleding die ze buiten uitzoeken. Ondertussen blijven er een 
paar van ons achter in de woning, waar ook het jongste 
kindje in een stoel zit, maar zodra deze hieruit probeert te 
klimmen (hij/zij is plm. 8 maanden) moeten wij toch 
ingrijpen, wat met een luidkeels protest wordt beloond… 
Zijn moeder moet er dan toch weer aan te pas komen. 
 
Gezin 2  

We zijn op bezoek bij een jonge vrouw met 
twee kinderen. Ze heeft al wat ‘heftige’ jaren 
achter de rug. Ze is opgegroeid in een 
kindertehuis. Daar kun je wonen tot je 
achttiende en daarna word je gewoon op straat 
gezet. Zo ook zij, en daar stond ze dan. Ze is 
een man tegen het lijf gelopen, raakte zwanger 
en de man verliet haar. Bij het tweede kind 
ging het niet veel beter: die man liet haar 3 
maanden geleden achter. Nu woont ze in een 
appartementje met een huur van 100 euro per 
maand, zonder 
inkomen maar 

met een huurachterstand van 400 euro. Ze leeft illegaal maar 
om te legaliseren moet ze eerst haar achterstallige huur 
inlossen. De huisbaas moet een contract maken dat ze kan 
tekenen en daarna kan ze naar de gemeente om papieren, 
identiteit en kinderbijslag te regelen. Heftig om te zien dat zo 
iemand er echt alleen voor staat. Wij besluiten haar te helpen. 

Brievenbussen 
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Gezin 3 
Niet voor niets worden gezinnen gesponsord, daar kom je 
elke keer weer achter. Soms denk je: is dat nodig?, maar 
neem je een kijkje over de schutting dan blijkt er maar één 
conclusie: ja, het is echt nodig! Zo ook dit gezinnetje. De 
vrouw woont weliswaar in een eigen appartement maar 
toch… Het appartement beslaat een woon/slaapkamer van 
2.5 bij 4 meter en een smal keukentje. Hier woont de 
vrouw met een baby van 8 maanden, haar man is er 
vandoor…… en heeft bij het verlaten de cv-ketel, de 
radiatoren en verwarmingsbuizen meegenomen…. In de winter is het echt koud in Roemenië. 
Zelf heeft mevrouw al weer een c.v.-ketel op de kop weten te tikken. Het resterende materiaal 
en de plaatsing ervan hebben wij haar namens u toegezegd.  
 
Gezin 4 (Izak)  
In een heel oud flatgebouw bezoeken we een moeder van 21, 
een vader van 26 jaar met drie kinderen. Ondanks alle ellende 
hebben de mensen (een zo goed als mogelijk) opgeruimd 
huis. Vader is geopereerd aan z’n keel en is nog niet aan het 
werk. Hij is herstellende. Het zijn schitterende kinderen. Een 
van hen heeft hartproblemen Als we vertrekken kunnen we de 
moeder verblijden met behoorlijk wat passende kleding voor 
de kinderen. Als we ook dit laatste gezin verlaten, laden we 
de resterende goederen over in de auto van Cornel Petrico 
(coco). 
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1.6 Woensdag 2 november 
 
De meeting 
Vanmorgen is er een meeting 
van al de social workers bij 
Ecce Homo. De reden hiervoor 
is door Richard in het verslag 
verwerkt maar het eerste 
gedeelte zijn wij hierbij 
aanwezig geweest om iets over 
onszelf te vertellen omdat niet 
alle social workers ons kennen 
en wij hen ook niet. Daarna laat 
Ewout de presentatie zien over 
zijn gesponsorde fietstocht naar 
Santiago de Compostella. 
Daarna verlaten wij de 
vergadering om naar de 
zoutmijn in Turda te gaan. 

 Een paar jaar gelden hebben wij de zoutmijn 
van Turda ook bezocht maar deze was toen niet 
helemaal toegankelijk omdat er druk aan 
gewerkt werd om deze (niet meer in gebruik 
zijnde) mijn voor een breed publiek en toeristen 
toegankelijk te maken. Nu was hij wel klaar. In 
het centrum van de mijn is een heel grote 
ruimte, echt hoog! Naar mijn schatting (niet 
zuiver dus) is de ruimte al gauw 70 meter hoog 
en in deze ruimte staat een reuze rad, 
concertpodium met een tribune, 
midgetgolfbanen, bootjes om te varen etc.  
Al met al een leuke attractie. 
 
 
 
 
 
 
 

Bespreking (Izak) 
Als we terug zijn van de zoutmijn eten we gezamenlijk met de staf van Ecce Homo waarna 
we een bespreking hebben over het werk in z’n algemeenheid en over de planning voor de 
komende tijd. We vertellen wat we het afgelopen jaar in Nederland hebben kunnen doen. Het 
is heerlijk om deze mensen mee te kunnen delen dat we in de Naam van God hen kunnen 
helpen met verschillende giften voor hun projecten. Wat wij in Nederland kregen van Hem, 
mocht namens Hem worden overgedragen. Doordat het sponsorgeld verre van toereikend is 
om alles te kunnen bekostigen is men na gaan denken over hoe nu verder en of men niet op 
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een andere manier sociaal werk moet gaan doen. Het naadje van de kous van deze bespreking 
vind je in het verslag van Richard. 
 
Langzamerhand begint het einde van alle ontmoetingen en ervaringen van deze reis in zicht te 
komen. We genieten met elkaar van een eenvoudige maar voedzame maaltijd die wordt 
afgesloten met een cornetto die wij deze dagen regelmatig kregen voorgeschoteld. Aan het 
einde van de maaltijd krijgt Ewout nog een heel leuk bedankje voor zijn inzet voor de 
sponsorfietstocht in de vorm van een schilderij met alle namen van de kinderen van ‘La Noi’. 
Hierna nemen we afscheid van de aanwezige partners van Ecce Homo. 
Donderdagmorgen vertrekken wij iets later dan gepland uit Cluj, maar door het goede weer en 
de vrij rustige wegen gaat alles voorspoedig en zijn wij ruimschoots op tijd bij Josef en 
Katharina die alles weer pico bello voor ons hebben klaargemaakt. Heel vertrouwd dat wij 
hier weer kunnen slapen. Elk jaar denken wij: dit zal misschien wel de laatste keer zijn, want 
Josef is nu 83 en zijn vrouw 78 jaar. Vorig jaar is er een kankergezwel bij Katharina 
weggehaald en dit jaar is Josef aan de dood ontsnapt. Hij had een gesprongen ader, maar 
dankbaar en rustig gaan zij door met hun gastvrijheid. Of zouden zij bang zijn voor de stilte, 
de eenzaamheid? Dit jaar hadden zij al ruim 600 gasten.  
De terugreis op vrijdag gaat ook voorspoedig en zelfs op deze laatste dag zijn er nog 
gesprekken die dit soort reizen ook zo waardevol maken. Omdat wij bij Richard thuis komen 
mag Richard deze reis afsluiten en hij leest nog een stukje uit Romeinen 15 waar het gaat over 
zwakken en sterken. Izak geeft hierbij aan: ‘toevallig – nee hoor, niet toevallig – las ik 
vanmorgen hetzelfde stukje. 
Als u net zo geniet van dit verslag als wij hebben genoten en geleerd van deze reis dan heeft 
dit verslag het predicaat WAARDEVOL verdient. 
 
En dan als laatste 
 
‘Besmetting’  
Weer drie personen ‘besmet’ met het Roemenië-virus………. 
Nee, hoor… we komen niet ziek terug of zo, maar wij als B.L.S. vinden het schitterend dat we 
ieder jaar ongeveer drie ‘vreemde’ gasten mee kunnen nemen om hen als het ware te 
besmetten met het Roemenië-gevoel. We hopen dat het voor hen (maar ook iedere keer weer 
voor ons) een blijvende indruk achter zal laten. Zo’n reis blijft je bij!!! Waarom mag ik in 
Nederland wonen en waarom zijn dáár nog zo veel schrijnende situaties?  

 

 
              Ewout                                         Rutger                                              Gerlinde 
 
 
 
 
Dank voor uw (lange) aandacht! 
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2 Besprekingen Elpis 
Tijdens ons bezoek aan stiching Elpis zijn er twee momenten van overleg geweest. Tijdens de 
besprekingen zijn er verschillende projecten besproken. Vanuit Elpis waren Vasile Pop 
(directeur) en Gabriéla (fulltime social worker) aanwezig. Onderstaand zal per project een 
verslag worden uitgebracht over de situatie van verschillende projecten. 
 

2.1 Kindergarten (poor childeren) 
Bij aankomst zagen wij dat er het een en ander veranderd was aan de indeling van het 
gebouw. Na een inspectie vanuit de overheid was er vastgesteld dat het lange programma van 
de kindergarten (kinderen die een dagvullend programma hebben) niet voortgezet mocht 
worden in verband met de beschikbare ruimtes. Doordat dit programma gestopt moest 
worden, was het project niet kostendekkend meer. In het afgelopen najaar is er een 
Nederlandse stichting geweest die geholpen heeft het gebouw aan te passen aan de richtlijnen 
van de overheid. Hierdoor kon het lange programma voor de kinderen in de eerste week van 
november weer worden opgestart.  
Vanuit BLS wordt dit project verder niet ondersteund. 

2.2 Ilisua 
Zoals u al eerder in dit verslag hebt kunnen lezen hebben we ook dit jaar weer een bezoek aan 
het staatskindertehuis Ilisua gebracht. Ook dit jaar was het goed om een bezoek aan dit tehuis 
te brengen. Onderstaand wordt een aantal projecten omschreven en is het verslag van het 
gesprek dat wij met de directeur van dit kindertehuis hadden, uitgewerkt. 

 
A cup of Milk 
In 2011 hebben wij het melkproject kunnen continueren. De kinderen krijgen twee maal per 
week een beker melk. Door deze melk krijgen de kinderen vitaminen binnen die zij normaal 
gesproken niet krijgen omdat er geen geld is voor goed en vitaminerijk voedsel. Wij zijn erg 
blij dat wij ook voor 2012 weer de toezegging mochten doen voor het voortzetten van dit 
project. Inmiddels is er al geld voor de eerste 15 weken van 2012.  
Tijdens ons bezoek aan het kindertehuis hebben wij de boer die de melk aan het kindertehuis 
leverd ontmoet. Met Vasile als tolk hebben we gevraagd naar zijn situatie als melkveehouder. 
Onderstaand vindt u een korte samenvatting van dit gesprek. 
De boerderij staat direct naast het kindertehuis. Het grote voordeel hiervan is dat er geen 
kosten verbonden zijn aan het transport van de melk naar het kindertehuis. De boer heeft een 
nieuwe stal met melkinstallatie gebouwd met geld van de EU. Op dit moment heeft hij 40 
melkkoeien en 20 aankomende melkkoeien. De komende zes jaar moet deze boer per maand 
rond de € 1200,- betalen aan de EU om zo de stal in eigendom te krijgen. Op dit moment is 
het moeilijk om te overleven. De kosten voor het runnen van dit bedrijf zijn bijna even hoog 
als de opbrengst. Toch vindt deze boer het heel belangrijk om het leveren van de melk aan het 
kindertehuis te continueren in 2012 tegen dezelfde literprijs als in 2011. We konden merken 
dat hij begaan is met de kinderen. Aansluitend aan dit gesprek hebben wij nog een bezoek 
gebracht aan zijn bedrijf. 
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Operation Christmas Smile 
Het project Christmas smile hoopt Elpis ook dit jaar weer te kunnen continueren. Dit project 
houdt in dat de kinderen in Ilisua tijdens de kerst een pakketje krijgen. De inhoud van het 
pakketje is kleding, eten en christelijke lectuur. De kosten voor dit project zijn €8 - €10 per 
kind. Het onderwerp van dit jaar is Be a giver. 
 
Samenvatting van het gesprek met de directeur kindertehuis 
Tijdens ons bezoek hebben we een vergadering met de directeur van het kindertehuis gehad. 
Het doel was meer inzicht te krijgen in de financiële situatie van het kindertehuis. Ook hebben 
we gevraagd of de hulp die geboden wordt ten goede komt aan de kinderen. Onderstaand is 
het gesprek uitgewerkt. 
Voor ons werd tijdens het bezoek duidelijk dat dit kindertehuis niet gezien wordt als 
staatskindertehuis, maar als ziekenhuis. Een aantal jaar geleden wilde de Roemeense regering 
alle staatskindertehuizen sluiten. Een kindertehuis omdopen tot ziekenhuis is een creatieve 
oplossing. Omdat het gezien wordt als ziekenhuis valt het niet onder de regering maar onder 
het ministerie van gezondheid. 
In de naam van het kindertehuis staat TBC preventive, wat inhoud dat hier kinderen 
opgevangen worden waarvan een familielid TBC heeft om te voorkomen dat de kinderen deze 
ziekte ook krijgen.  
 
Opnieuw hoorden we dat er te weinig voedsel voor de kinderen is. Dit is het directe gevolg 
van de financiële situatie van dit tehuis. Een ander gevolg is dat er veel te weinig personeel is 
om deze kinderen op een goede manier op te vangen. Ieder jaar maakt de directeur van het 
kindertehuis een voorstel naar het ministerie, waarin alle benodigde budgetten opgesomd zijn. 
In totaal heeft hij een budget aangevraagd van 12 miljard ron voor 1 jaar. Uiteindelijk heeft 
hij een budget van 8 miljard ron gekregen. Dit betekent dat er 30% minder budget is, maar de 
kosten blijven gelijk. 
 
In totaal zouden er 48 personeelsleden nodig zijn om de kinderen de aandacht te kunnen 
geven die ze nodig hebben. Op dit moment zijn er 34 mensen in dienst omdat het budget niet 
toelaat meer mensen in dienst te nemen. Dit heeft tot gevolg dat kinderen veel te weinig 
aandacht krijgen. 70% van de 8 miljard ron is nodig voor het betalen van deze 34 mensen. 
Van de overige 30% moet voedsel, shampoo, gas, water, elektra etc. gekocht worden.  
Het benodigde bedrag voor voedsel per kind per dag is 7.80 ron. Het beschikbare bedrag is 
echter 4.50 ron, waarin het gesponsorde voedsel al meegenomen is. Het beschikbare geld per 
kind per ligt dus nog lager dan 4.5 ron. Voor het kindertehuis is het een grote zegen als er veel 
voedsel door diverse stichtingen gesponsord wordt. 
 
Een Duitse stichting steunt dit kindertehuis jaarlijks met onder andere twee transporten 
kleding en schoenen. Verder heeft zij het dak van het gebouw vervangen omdat dit erg slecht 
was. 
Voor 2012 hebben wij het melkproject opnieuw toegezegd. Ook zal de sponsoring van een 
soort cornflakes gecontinueerd worden. Deze worden in de melk gedaan zodat het niet nodig 
is om brood te kopen (brood is duurder).  
 
In dit gesprek hebben wij de directeur gevraagd een rapport te maken met de behoeften die hij 
heeft met betrekking tot goederen en voedsel. We hebben aangegeven dat het voor ons 
eenvoudiger en belangrijk is om concrete hulpvragen te krijgen. Hiermee kan ook voorkomen 



Reisverslag Roemeniëreis 2011 
 
 

   20 van 29 

worden dat diverse stichtingen hetzelfde voedsel of dezelfde goederen sturen. De directeur 
heeft toegezegd een aantal voorstellen te zullen sturen. 
Op het moment van ons bezoek beschikte het kindertehuis over 200 kg uien, 100 kg wortels 
en 3.5 ton aardappels (gesponsord door BLS via Elpis). De groente was op dat moment 
genoeg voor de maand november. De aardappels zijn ongeveer genoeg tot voorjaar 2012. 
 
Verder is er gevraagd wat de behoefte is op het gebied van shampoo, wasmiddel, zeep e.d. 
Er is grote behoefte aan deze producten. Per week wordt bekeken of er geld is om zeep aan te 
kunnen schaffen, waarbij gelet wordt op de laagste prijs. Wij gaven aan dat blokken zeep 
voordeliger zijn omdat ze langer meegaan. Het antwoord was, dat deze blokken niet gekocht 
kunnen worden omdat ze duurder zijn dan wat vloeibare zeep en men dan niet voldoende geld 
overhoudt voor de andere boodschappen. Ook voor deze artikelen hebben we gevraagd ons 
een rapport toe te sturen met de behoeften zodat wij kunnen bekijken of we iets kunnen 
betekenen op dit gebied. 
 
Als laatste hebben we nog gesproken over de mentale gesteldheid van de kinderen. Op dit 
gebied is er geen enkele ondersteuning vanuit de overheid. Doordat het onder de categorie 
ziekenhuis valt, is er geen mogelijkheid om een psycholoog in te huren. De directeur gaf aan 
hier wel open voor te staan, maar geen mogelijkheden te zien om dit te organiseren. 
 
Aan het einde van het gesprek hebben we gevraagd naar de mening van de directeur met 
betrekking tot de samenwerking en deze vergadering. Hij gaf aan dat hij inziet dat rapportage 
van zijn kant belangrijk is voor ons, zodat wij ook weer projecten kunnen opstarten en onze 
achterban te kunnen informeren. Verder ziet hij dat de kinderen rustiger worden nu Elpis af en 
toe een bezoek brengt aan de kinderen en persoonlijk met hen praat over hun situatie en hen 
daarin probeert te sturen. 
 
Als laatste kwamen wij te weten dat de kinderen van ‘kindertehuis’ Ilisua Stichting Elpis 
geholpen hebben met het oogsten van de aardappels, die gesponsord zijn aan het kindertehuis. 
Wij vonden het geweldig om dit te horen. 
 
Algemeen 
Het is mooi om te zien dat er meer stichtingen goederen brengen in dit kindertehuis. Vanuit 
USA wordt een derde dag melk gesponsord. Vanuit Duitsland wordt er ook eten voor de 
kinderen gesponsord. De vraag werd gesteld of dit eten niet meegenomen wordt door de 
medewerkers i.p.v. dat het bij de kinderen terechtkomt. Het was goed om te horen dat het 
kindertehuis alles wat binnenkomt moet registreren en vervolgens moet aantonen wanneer, 
hoeveel en waarvoor het voedsel gebruikt is. Op deze manier is er een controle op het 
verbruik van alle goederen. 
 
Vanuit het landbouw project Elpis dat dit jaar een succes was, is 3.5 ton aardappels aan het 
kindertehuis geschonken. De € 500,- kosten die hiermee gemoeid waren zijn door B.L.S. 
gesponsord.  
 
Vorig jaar had Elpis al de wens dit kindertehuis intensiever te bezoeken om een nog beter 
beeld te krijgen van de situatie. Wanneer het vertrouwen van het bestuur nog meer gewonnen 
wordt zal er nog meer inzage in de organisatorische kant van het kinderthuis verkregen 
kunnen worden. Op dit moment is het niet mogelijk het kindertehuis intensiever te bezoeken. 
Lees hierover meer in paragraaf 2.3. 
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Opnieuw hebben we dit jaar gesproken over een programma voor de kinderen (met name 
pubers) hoe om te gaan met elkaar op seksueel gebied en hierin ook een stuk hygiene te 
betrekken. Op het gebied van hygiene zijn er veel te weinig middelen beschikbaar en weten de 
kinderen niet hoe ze om moeten gaan met een tandenborstel, gebruik van zeep of shampoo. 
Op seksueel gebied krijgen de kinderen de verkeerde dingen mee als gevolg van de aanwezige 
televisies op de slaapkamers van de kinderen. Om dit project goed op te zetten is er iemand 
(meerdere mensen) nodig die dit kindertehuis zeer regelmatig wil bezoeken en zo een band 
opbouwt  met de kinderen en vanuit deze basis gesprekken kan aangaan over deze 
onderwerpen. Voor een mogelijke invulling verwijzen we naar paragraaf 2.3 

2.3 Gezinssponsoring 
De gezinssponsoring en bezoeken aan het kindertehuis Ilisua worden georganiseerd door 
social workster Gabriéla. Ze is een zeer toegewijde, geschikte en creatieve vrouw. Als gevolg 
van haar zwangerschap neemt zij eind 2011 afscheid van de stichting Elpis 
(zwangerschapsverlof in Roemenië is 2 jaar). Dit heeft grote gevolgen voor de 
gezinssponsoring en het werk in kindertehuis Ilisua.  
In totaal heeft stiching Elpis 63 sponsorgezinnen (gesteund door meerdere organisaties) in Dej 
en Cluj Napoca. Tijdens ons bezoek hebben wij gesproken over het stoppen of continueren 
van het sponsorprogramma. Uiteindelijk is besloten met de 31 gezinnen in Cluj Napoca te 
stoppen. Doordat Gabriéla in Cluj Napoca woont was het voor haar eenvoudig deze gezinnen 
te begeleiden maar vanuit Dej is dat veel duurder omdat het 70 km rijden is. Fijn was wel te 
horen dat een aantal van deze gezinnen inmiddels op de goede weg is en kan voorzien in hun 
eigen primaire levensbehoefte. Voor deze mensen heeft het stopzetten dus geen grote 
gevolgen.  
Wij als stichting hebben besloten de sponsoring van onze gezinnen bij Elpis te stoppen. Dit 
zal ingaan per 1 januari. Er waren vanuit onze achterban geen mensen die deze gezinnen 
sponsorden, alleen twee bestuursleden. De overige werden betaald uit de algemene pot van de 
stichting.  
De overige 28 gezinnen in Dej zullen we blijven sponsoren. Een van de vrijwilligers van Elpis 
bezoekt deze gezinnen ook al lange tijd. Elpis heeft aangegeven dat het mogelijk is deze 
sponsoring te continueren. Wij vonden het fijn om zo samen met onze partner naar een 
oplossing te zoeken. 
 
Gabriéla was ook verantwoordelijk voor al het werk bij staatskindertehuis Ilisua. Ook voor de 
continuering van dit werk is een oplossing nodig. Omdat wij een aantal projecten in het 
kindertehuis ondersteunen willen wij het werk daar graag voortzetten, echter binnen Elpis is 
er op dit moment niemand die het over kan nemen.  
Bij de stichting Ecce Homo in Cluj is door omstandigheden een zeer ervaren social worker 
ontslagen. Deze social worker heeft een baan gevonden en is op dit moment niet werkzaam in 
de hulpverlening. Wij weten dat zijn hart wel bij dit soort werk ligt. Wij hebben bij Elpis 
aangegeven dat wij tijdens ons bezoek bij Ecce Homo een afspraak zouden maken met deze 
social worker en hem zouden voorleggen wat het probleem binnen Elpis is. 
Tijdens ons bezoek hebben wij een gesprek met deze social worker gehad en uitgelegd wat de 
situatie binnen Elpis is en dat wíj graag het werk in Ilisua willen voortzetten. Wij hebben hier 
een lange tijd met elkaar overgesproken en gevraagd of hij erover na wilde denken. Daarnaast 
hebben wij de projectbeschrijvingen aan hem meegegeven en de gegevens van stiching Elpis. 
Wij hopen en bidden dat hij dit werk van Gabriéla wil overnemen naast zijn huidige werk. 
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2.4 Christmas concert 
Gabriéla heeft ook dit jaar een christmas concert georganiseerd. Het succes van vorig jaar 
heeft haar gemotiveerd om ook dit jaar weer een concert te organiseren.  
Dit concert wordt georganiseerd om inkomsten te generen voor het helpen van mensen met 
een heel specifieke hulpvraag. Iedereen is welkom op dit concert. Door te presenteren wat zij 
als stichting Elpis doen en mensen aan te spreken op hun verantwoordelijkheid voor het 
helpen van de medemens proberen ze geld binnen te halen. Op het moment van ons bezoek 
was het doel van de opbrengst nog niet bekend. 

2.5 Algemeen 
De financiële situatie van Elpis is niet positief. Er is weinig structuur met betrekking tot de 
inkomsten en uitgaven. Dit resulteert in tekorten. Daarnaast heeft Gregore (drijvende kracht 
van Elpis) aangegeven dat hij wil stoppen bij Elpis omdat hij geen tijd heeft voor zijn gezin en 
50% van zijn salaris opgaat aan reiskosten. Deze situatie in combinatie met het vertrek van 
Gabriéla is dus erg complex.  
Jan Goedhart is een week eerder naar Roemenië gevlogen om het kweken van bol-chrysanten 
te begeleiden. Hij heeft in deze week veel gesproken met Vasile over de huidige situatie en 
over de vraag hoe men nu verder moet. 
Tijdens deze besprekingen is vooral naar voren gekomen dat er rust en structuur aangebracht 
dient te worden in de stichting, projecten en financiën.  
Allereerst kwam ons ter ore dat Elpis een opslag huurt voor € 250,- per maand. Wij hebben 
voorgesteld dit huurcontract per 1 januari op te zeggen. Het probleem is echter dat er een 
aantal pallets met voedsel opgeslagen staat, en allerlei meubels e.d. 
Bij het gebouw van Elpis is wel een oud pand voor opslag, maar daarin ligt geen betonnen 
vloer, dus kunnen er geen pallets opgeslagen worden. 
Omdat het voedsel niet verkocht mag worden omdat Elpis niet aan commercie mag doen is 
het niet mogelijk dit voedsel te verkopen om zo weer wat inkomsten te generen. 
Met elkaar hebben we de volgende oplossing bedacht: 
Basic Life Support maakt € 1500,- euro over aan Elpis en sponsort hiermee 4 pallets voedsel 
voor kindertehuis Ilisua. Van deze  €1500 kan Elpis een betonvloer in het oude gebouw 
storten en alle spullen uit de gehuurde loods opslaan. Per 1 januari kan de huur van de loods 
opgezegd worden en hierdoor bespaart Elpis € 3000,- op jaarbasis. 
Verder heeft Vasile gevraagd om begeleiding in deze herstructurering. Hij heeft aangegeven 
dat hij het niet alleen kan organiseren. Hij heeft aan Jan gevraagd of hij hier wat in kan 
betekenen. Wij (Jan) hebben aangegeven hierover na te denken. 
 
Hierboven werd gesproken over het feit dat Gregore Elpis wilde verlaten. Na een aantal 
gesprekken is besloten Gregore gedurende de maand november naar huis te sturen om uit te 
rusten. Verder is hem gevraagd de stichting niet te verlaten maar met elkaar tot een 
constructieve oplossing te komen. Wat betreft de reiskosten wordt er gekeken of er een auto 
aangeschaft kan worden. Wij hebben toegezegd evt. € 150,- van de maandelijkse onkosten 
van Gregore in 2012 te betalen. 
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We hebben nog een bezoek gebracht aan Vladease. Het gebouw in de bergen wat Elpis voor 
commerciële doeleinden wil gaan verhuren om zo inkomsten voor de stichting te generen. Het 
gebouw is bijna wind- en waterdicht. Er moeten nog drie kozijnen geplaatst worden en wat 
timmerwerk worden uitgevoerd. Wij hebben aangegeven dat Vasile volgens ons voorlopig 
voor een jaar moet stoppen met de bouw. Ook  hebben we gevraagd wat de kosten zijn voor 
het aanschaffen van de drie ontbrekende  kozijnen, de rockwoll en het plastic voor het isoleren 
van het gebouw en voor het hout om het overstek dicht te maken. 
Verder hebben we aangegeven dat hij alle aanwezige matrassen in een afgesloten ruimte moet 
plaatsen en alles vooraf schoon moet maken. 
 
Tijdens ons bezoek waren de gekweekte bolchrysanten net in bloei. In tegenstelling tot 
Nederland kopen de mensen planten die in bloei zijn en geen planten die nog in de knop staan. 
Bij onze aankomst moesten er nog 400 planten verkocht worden. Na 4 dagen waren deze 
planten allemaal verkocht voor een prijs van € 4,- tot € 5,-. Dit is een goede prijs. In 
Nederland worden ze tenslotte ook voor deze prijs verkocht. Het kweken van de 
bolchrysanten is dus een succes geworden. 
 
De opbrengst van de aardappels was ook bijzonder goed dit jaar. Jan heeft dit vanuit 
Nederland op de voet gevolgd. Er is 24 ton aardappelen geoogst van 800 are land. Een deel 
van deze aardappels moet nog verkocht worden om de gemaakte kosten te dekken. De overige 
aardappels worden verkocht voor inkomsten of worden gesponsord aan gezinnen of het 
kindertehuis. Tijdens ons bezoek hebben we zelfs nog meegeholpen met het sorteren van deze 
aardappels. 

2.6 Conclusie 
Doordat Gabriéla vanaf 1 januari niet meer voor Elpis werkt is er een goede oplossing 
gevonden voor de sponsorgezinnen. 
Voor de continuering van de projecten bij het kindertehuis Ilisua hopen we dat de ex-social 
worker van Ecce Homo dit over wil nemen. 
 
De financiële situatie binnen Elpis is niet goed. Hierover hebben we een gesprek gehad en 
samen nagedacht over de toekomst. De conclusie is: een aantal projecten stoppen en de 
belangrijkste projecten goed op de rit krijgen om vervolgens te kijken naar wat er eventueel  
verder mogelijk is. Dit natuurlijk op de langere termijn. 
 

3 Besprekingen Ecce Homo 
Bij de stichting Ecce Homo hebben we één overleg gehad met Liviu (directeur), Camelia 
(marketing medewerkster), Ildi (manager social cases) en Diana (secretaresse). Onderstaand is 
het verslag weergegeven van de bespreking en algemene situatie. Dit verslag is gecombineerd 
met de bezoeken aan de projecten en gezinnen. 
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3.1 Bezoek Abai Julia (social worker Corneel) 
Tijdens de reis hebben wij een bezoek gebracht aan de stad Abai Julia. Als stichting hebben 
wij daar een aantal sponsorgezinnen. Tijdens ons bezoek proberen we ieder jaar een andere 
social worker in 1 van de 9 gebieden waar gezinnen geholpen worden te bezoeken. In veel 
gevallen worden de social workers in deze plaatsen weinig bezocht. Wij vinden het belangrijk  
een blijk van medeleven en bemoediging te geven, om door te gaan met het werk. In Abai 
Julia is social worker Corneel verantwoordelijk voor ongeveer 60 gezinnen. Tijdens ons 
bezoek hebben wij vier van onze gezinnen bezocht. Bij twee gezinnen hebben we direct hulp 
mogen verlenen in de vorm van betaling van de helft van de schuld waardoor een moeder met 
twee kinderen in haar appartement kan blijven wonen, een ID aan kan vragen, werk kan 
zoeken en kinderbijslag voor het jongste kind van 10 maanden kan aanvragen. De tweede 
hulpvraag was een verwarmingssysteem bij een moeder met een kindje van 9 maanden oud. 
Dit systeem was door haar ex-partner net voor de winter uit het huis gestolen. Een huis zonder 
verwarming met de winter voor de deur is onmogelijk om in te leven. 
 

3.2 Project aardappels voor ouderen 
Dit jaar heeft Ecce Homo een project opgestart om 1200 gepensioneerde ouderen met een 
inkomen lager dan € 95,- per maand te voorzien van een zak aardappelen. Het 
landbouwproject van Ecce Homo waar deze aardappelen vandaan komen heeft een mooie 
opbrengst van 80 ton gehaald. Omdat de aardappelen snel gedistribueerd moesten worden was 
deze actie tijdens ons bezoek al voor een groot deel afgerond. De kosten voor dit project zijn 
echter voor een groot deel nog niet gedekt. In totaal is er € 7000,- euro nodig voor deze actie. 
Om zelf een stukje dekking van de kosten te generen 
hebben ze een soort spaarpot gemaakt in de vorm van een 
juten zakje waarmee ze mensen om een donatie gevraagd 
hebben. In totaal heeft dit € 650,- opgeleverd. De partner 
Jersey uit Engeland heeft € 1200,- voor dit project 
overgemaakt. Als stichting hadden wij inmiddels € 534,- 
ingezameld en hebben we dit bedrag tijdens de reis 
toegezegd. Ook hebben wij beloofd de jaarlijkse collecte 
van PKN-gemeente wijk 1 voor dit doel te bestemmen. 
 

3.3 Amic 
Door het zeer drukke programma tijdens de reis hebben we slechts een kort bezoek gebracht 
aan het kindertehuis Amic. Op het moment van ons bezoek waren er geen bijzonderheden. 
Het afgelopen jaar heeft het kindertehuis voor het eerst 20% subsidie gekregen van de 
overheid. Het is een lang traject geweest om het papierwerk in orde te krijgen en het huis 
helemaal volgens de richtlijnen te maken. Door deze subsidie is het voor Ecce Homo wat 
makkelijker geworden om alle kosten dekkend te krijgen, al moet er altijd nog 80% vanuit 
eigen middelen (sponsoring, commerciële activiteiten) betaald worden. 
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3.4 La Noi 
Zoals de voorgaande jaren hebben we ook dit jaar weer een bezoek gebracht aan opvanghuis 
voor straatkinderen La Noi dat onder verantwoording van Ecce Homo valt. Dit jaar had het 
bezoek een iets andere invulling in vergelijking met de voorgaande jaren.  
In de zomervakantie heeft een groep van vier personen de pelgrimstocht van Nederland naar 
Santiago de Compostella met de fiets afgelegd met als doel geld in te zamelen voor het 
kindertehuis La Noi. Het resultaat van deze actie was de grandioze opbrengst van € 9622,-. 
Tijdens de reis was Ewout, die zelf de fietstocht gedaan gemaakt, aanwezig. Hij had een 
powerpoint presentatie gemaakt waarmee hij een indruk van de reis gepresenteerd heeft aan 
de kinderen van La Noi. De kinderen waren zeer onder de indruk over het feit dat er mensen 
2300 km gefietst hebben om geld voor hun huis in te zamelen. Op de laatste sheet van de 
presentatie werd het bedrag in euro’s en lei getoond.  
Zoals bij Amic beschreven probeert Ecce Homo ook voor La Noi de subsidieregeling voor 
elkaar te krijgen. Op dit moment is er nog een aantal uitstaande punten waardoor het niet 
verkregen kan worden. Het vervelende is dat als de procedure voor het opnieuw aanvragen 
van de juiste papieren te lang duurt, de  reeds verkregen papieren inmiddels weer verlopen 
zijn en deze dus ook weer opnieuw aangevraagd moeten worden. 
Tijdens het afscheid bij Ecce Homo (om weer terug naar Nederland te gaan) overhandigde 
Camelia namens de kinderen van La Noi aan Ewout een mooi eigengemaakt schilderij als 
dank voor de inzet. 
 

3.5 Sponsorgezinnen 
Vorig jaar was er bij de stichting Ecce Homo al sprake van dat de stichting Samaritan Purche 
zou stoppen met de sponsoring van ongeveer 300 gezinnen. Het is voor stichting Ecce Homo 
duidelijk geworden dat deze sponsoring definitief stopt in februari 2014. Deze stichting heeft 
besloten zich te gaan concentreren op vier landen buiten Europa. 
 
Voor Ecce Homo wordt het steeds moeilijker om mensen via sponsoring te helpen. Niet 
vanwege beschikbaarheid van mensen maar vanwege de veranderende sociale situatie in 
Roemenië. Ecce Homo ontvangt per gezin een bedrag van € 22.50 per maand waarvan € 2.50 
voor salaris van de social worker gebruikt wordt. Vroeger (tijd voor de EU) kon een gezin met 
dit bedrag het gas, water, elektra en een deel van de huur betalen. Sinds Roemenië deel 
uitmaakt van de EU is alles zes keer zo duur geworden. Het bedrag van € 20,- per maand is 
veel te weinig om mensen goed te kunnen helpen. 
Het doel was de mensen met dit bedrag economisch te sturen. Er was een grote invloed van de 
social worker omdat € 20,- voorheen veel geld was. Het probleem nu is dat mensen bijv. € 
50,- nodig hebben en maar € 20,- krijgen. Uiteraard komt deze € 20,- nog steeds bij de 
gezinnen terecht, maar wordt meer gebruikt om binnen te komen bij de gezinnen en om als 
social worker invloed te hebben binnen het gezin op basis van dit bedrag.  
Op dit moment zijn de doelen die met een gezin opgesteld worden de primaire hulp in 
tegenstelling tot vroeger: kinderen naar school, delen van het evangelie, begeleiding van 
oudere kinderen als zij gaan trouwen zodat ze op een legale manier samen gaan leven.  
U moet dus niet denken dat het sponsoren niet helpt want als we dit bedrag niet hebben 
kunnen we veel moeilijker of niet binnenkomen bij gezinnen om hulp te verlenen en het 
evangelie te verkondigen.  
Ecce Homo is op dit moment aan het nadenken hoe men in de toekomst deze hulp kan 
continueren. Onderstaand wordt beschreven wat de gedachtegang van Ecce Homo op dit 
moment is. Wel moet opgemerkt worden dat dit nog niet vaststaat. 
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1) Wanneer een gezin geholpen wordt, moet het duidelijk zijn dat het gezin van A � B 
geholpen moet kunnen worden. Gezinnen die al generaties lang arm zijn, zijn erg 
moeilijk te veranderen. Het is niet zo dat deze gezinnen nooit met kleding en voedsel 
ondersteund zullen worden. 
Wanneer een social worker bij een familie komt worden er doelen opgesteld. Wanneer 
de voortgang in het halen van deze doelen niet voldoende is als gevolg van het feit dat 
mensen slecht of niet mee werken, bestaat de mogelijkheid dat de social worker besluit 
de hulp stop te zetten. 

2) Door mensen hulp te bieden (evt. met behulp van de € 20,- sponsorgeld) kan een 
social worker het evangelie aan deze mensen doorgeven. Wanneer deze mensen tot 
geloof mogen komen, zal hun levenshouding veranderen en zullen ze ondanks hun 
arme situatie anders in het leven komen te staan. Ze mogen dan de vrijheid in hun 
geloof kennen, wat ook zal helpen om de situatie op aarde anders (als tijdelijk) te gaan 
zien. 

3) Ook in Roemenië zijn er steeds meer gezinnen die in een crisis terechtkomen. Er zijn 
voorbeelden genoemd van ouders die een normale levensstandaard hadden opgebouwd 
maar als gevolg van de economische situatie beiden hun baan hebben verloren. Deze 
mensen moeten hun inboedel gaan verkopen om in leven te blijven omdat steun vanuit 
de regering in dit soort situaties ongeveer zes maanden uitblijft. Doordat mensen deze 
tijd niet kunnen overzien is er een groot gevaar dat men alcohol gaat drinken of men 
raakt in een depressie. Wanneer deze mensen gedurende deze periode gesteund 
kunnen worden door een social worker kan dat heel waardevol zijn. Het enige is wel, 
dat het sponsorgeld niet naar de families gaat (of voor een klein deel) maar gebruikt 
zal worden voor het salaris van de social worker. Het klinkt misschien heel vervelend 
om sponsorgeld over te maken voor iemands salaris, maar als dit salaris niet betaald 
wordt kan er niemand geholpen worden. 
Als stichting hebben wij aangegeven dat het voor ons erg moeilijk zal zijn sponsors te 
vinden die voor een salaris van een social worker willen betalen. Liviu heeft hier een 
schitterend antwoord op gegeven. Mensen in de westerse wereld zijn bereid zeer hoge 
kosten te betalen voor mensen die uit hun eigen omgeving in een ander land of 
werelddeel gaan werken maar zijn niet bereid om de kosten te betalen voor mensen die 
uit de lokale bevolking hetzelfde werk doen. Mensen in het westen zien niet (of 
nauwelijks) in dat het werken met lokale mensen veel meer vruchten binnen kortere 
tijd kan hebben omdat er geen cultuurverschil is en mensen al geïntegreerd zijn in hun 
omgeving van hulpverlening. Daarbij zijn de kosten voor het ondersteunen van lokale 
mensen veel lager dan voor mensen die uitgezonden worden (hij wilde hier niet mee 
zeggen dat uitzenden van mensen per definitie verkeerd is en niet werkt).  
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Dat er wat moet veranderen is ook te concluderen uit de financiële situatie van Ecce Homo. 
Van de € 22.50 wordt € 2.50 apart gelegd voor het salaris van een social worker. Wanneer een 
social worker 60 tot 70 gezinnen per maand bezoekt dekt dit bedrag maar 65% van de 
salariskosten. Per maand komt Ecce Homo gerekend over alle social workers € 4000,- tekort. 
Men probeert wel steeds meer kerken te benaderen voor ondersteuning heeft inmiddels een 
contract met sommige kerken dat 2x per jaar de collecte voor de stichting is.  
 
 
Hierboven spraken we over het feit dat alles zes keer zo duur is geworden. Een belangrijke  
reden hiervan ligt in het feit dat er slechts 2 miljoen mensen belasting betalen terwijl er 22 
miljoen mensen leven in Roemenië. De verdeling van de bevolking is ongeveer als volgt: 6.7 
miljoen mensen zijn gepensioneerd, 6.8 miljoen mensen zijn jonger dan 18 jaar, 2.5 miljoen 
mensen werken voor de overheid, 2 miljoen mensen werken in het buitenland, 2 miljoen 
mensen werken niet, dus blijven er 2 miljoen over die werken en belasting betalen. 
 
Naar aanleiding van deze ontwikkeling zullen ook wij als BLS  na moeten denken over hoe 
wij hier in de toekomst mee om dienen te gaan. Allereerst is het belangrijk dat er 
duidelijkheid wordt gegeven over de nieuwe visie van onze partner Ecce Homo. 
 

3.6 Algemeen 
In het afgelopen jaar is er veel verloop van personeel geweest. In totaal zijn er acht mensen bij 
Ecce Homo weggegaan. Op deze vacatures waren in totaal 48 reacties gekomen. Om 48 
gesprekken te vermijden zijn alle 48 mensen uitgenodigd voor een presentatie over het werk 
dat de stichting doet. Aan het einde van de presentatie konden de sollicitanten aangeven of ze 
nog steeds geïnteresseerd waren. Op dat moment is 30% van de mensen afgevallen. De 
overigen hebben allemaal een gesprek gehad en nu is het team binnen Ecce Homo weer 
compleet. 
 
Dit jaar is Ecce Homo ook weer een van de stichtingen die meehelpt aan de organisatie van 
het wereldwijde schoenendozenproject. Tijdens de kerst worden er binnen Roemenië 235.000 
schoenendozen uitgedeeld aan kinderen die niets ontvangen of  hebben. In deze doos zit 
vooral kleding en voedsel voor kinderen. Voor de distributie is Roemenië verdeeld over 5 
districten met ieder een eigen coördinator. De coördinator is verantwoordelijk voor de 
distrubutie van de schoenendozen binnen zijn district. Wereldwijd werken er 150 landen mee 
aan dit project. Roemenië is het land waar 1 op de 16 kinderen een doos krijgt. Dit is het 
hoogste percentage t.o.v. de andere 150 landen. 
 
Wij hebben de vraag gesteld of er behoefte is aan christelijke lectuur of bijbels. Ecce Homo 
geeft aan veel christelijke boekjes weg te geven. Liviu vertelt dat mensen niet direct een bijbel 
krijgen. Als mensen meer willen weten over het geloof, krijgen zij eerst christelijke lectuur 
mee. Als mensen naar aanleiding hiervan veranderen, kerkelijk betrokken worden, of zich 
serieus verdiepen in het christelijk geloof, geeft Ecce Homo ze een bijbel. Lectuur wordt ook 
uitgedeeld in combinatie met het schoenendoosproject. Als kinderen een schoenendoos 
ontvangen geeft men aan de ouders een christelijk kinderboekje mee en vragen ze hun dit 
voor te lezen aan de kinderen. Men hoopt dat mensen zo tot geloof komen. 
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Iedere jaar komen de social workers van Ecce Homo uit heel Roemenië meerdere keren bij 
elkaar om de strategie voor de toekomst te bespreken. Voor de inhoud van deze bespreking 
verwijzen we naar paragraaf 3.5. De bijeenkomst van november was tijdens onze 
aanwezigheid gepland. Wij wilden als stichting graag de presentatie van de sponsorfietstocht 
met als doel La Noi geven voor deze groep. In de ochtend hebben wij een deel van deze 
bijeenkomst bijgewoond. Allereerst heeft iedereen van onze groep zich voorgesteld en kort 
over zijn/haar ervaring van de reis, betrokkenheid en  relatie met stichting BLS verteld. 
Daarna heeft Ewout de presentatie van de sponsorfietstocht verzorgd. 
Na de presentatie hield Liviu een korte speech en hij sloot af met de volgende woorden:  
‘Wij bouwen niet aan onze eigen woning maar we mogen dit werk doen in het koninkrijk van 
onze God.’ Mooie woorden en een bemoediging om als partners samen verder te gaan met de 
opbouw van Zijn koninkrijk in afhankelijkheid van Hem. 
Als laatste vertelt Gitze (coördinator van het landbouwproject) over de geschiedenis van het 
project. 15 jaar geleden is hij op zoek gegaan naar een mogelijkheid om arme mensen die 
niets hebben te ondersteunen. Hij kon het niet aanzien dat mensen leven op een onacceptabel 
laag niveau. Dat is de reden waarom hij binnen Ecce Homo gestart is met het 
landbouwproject. 
Als voorbeeld een verhaal dat hem motiveerde om dit project op te starten. Tijdens zijn werk 
binnen Ecce Homo zag hij gezinnen waar kinderen van 14 jaar oud moesten trouwen omdat 
ouders niet voor deze kinderen konden zorgen. Het is schrijnend om te zien dat ouders niet in 
staat zijn hun kinderen te voorzien van de eerste levensbehoeften en hen daarom zo vroeg het 
huis uit laten gaan. Wat is dan de basis van de relatie van je kind? 
Als hij terugkijkt naar deze afgelopen 15 jaar mag hij zien dat er door middel van het 
landbouwproject veel mensen geholpen konden en kunnen worden. Door deze hulp zijn er 
veel mensen in aanraking gekomen met het evangelie en hebben hun leven in Gods handen 
mogen leggen. 

4 Actielijsten 
Uit de besprekingen is een aantal actiepunten voor BLS, Elpis en Ecce Homo naar boven 
gekomen. Onderstaand zijn de actiepunten te vinden voor zowel de partners in Roemenië als 
voor BLS. Aan de hand van deze lijst kan snel gezien worden wat er nog uitgevoerd moet 
worden. 

4.1 Acties BLS (Elpis) 
- Overmaken van de toezeggingen voor aardappels en de vier pallets voedsel bestemd voor 

kindertehuis ‘Ilisua’. 
- Contact houden met de ex-social worker van Ecce Homo m.b.t. hulp aan de kinderen van 

‘Ilisua’. 
- Kijken of wij het project Christmas Smile kunnen sponsoren. € 8 tot  € 10 per kind. 
- Terugkoppeling geven over begeleiding en ondersteuning van Vasile in herstructurering 

van Elpis. 
- Navragen of de € 150,- voor onkosten m.b.t. Gregore doorgaat per 1 januari. 

 
 
 



Reisverslag Roemeniëreis 2011 
 
 

   29 van 29 

4.2 Acties BLS (Ecce Homo) 
- € 4000,- overmaken t.b.v. salarissen social workers.   
- € 9622,-  overmaken van de sponsorfietstocht voor ‘La Noi’.  
- Toezegging voor gezinnen Abai Julia overmaken. 
- € 325,- Giften Amic overmaken. 
- € 534,- overmaken t.b.v. aardappelproject voor ouderen (ontvangen giften).  

 

4.3 Acties Elpis 
- Terugkoppelen wat de kosten zijn voor de drie kozijnen, isolatie en het wind- en 

waterdicht maken van Vladeasa. 
- Rapporten van Ilisua doorsturen. 
- Betonvloer storten en huur van loods stopzetten. 

 

4.4 Acties Ecce Homo 
- Op het moment dat de visie op gezinssponsoring helder is dit communiceren naar BLS. 
- Overzicht van de budgetten voor 2012 opsturen. 
 
Hartelijk dank ! 
Wij danken u voor uw betrokkenheid bij 'ons' werk en het lezen van dit verslag. 
Mocht u toch nóg meer willen doen........... misschien iets voor u... een kind of een gezin 
sponsoren? Of een week melk sponsoren voor de 80 kinderen van Ilisua (€ 30)? 
 
Neem gerust contact met ons op: 
 
Stichting Basic Life Support  
p/a van Eesterensingel 208  
2951 AR Alblasserdam  
T: (078) 69 186 45  
E: info@sbls.nl  
I: www.sbls.nl  
Rekeningnr: 39.30.71.715 


