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Verslag Roemeniëreis 2012. 
 

Deze keer vertrekken we op een dinsdag (23 oktober.) 

Om 4.45 leest JanWillem uit de bijbel: “Als Uw 

aangezicht niet met ons meegaat, laat ons vanhier niet 

optrekken”. We hebben een heerlijke voorspoedige reis. 

 

Woensdag 24 oktober  Er is er één jarig hoera hoera,…          

   Martin ! 

We verlaten om 08.15 uur het hotel in Boedapest. Het loopt best lekker. 

 

Bij Ecce Homo worden we hartelijk ontvangen door een ‘nieuwe’ ,Emanuel 

 

Na de aankomst krijgen wij een maaltijd 

aangeboden bij Ecce Homo. Tijdens het eten 

schetst Liviu Balas (directeur) wat situaties met 

betrekking tot de projecten en problemen waar 

ze tegenaan lopen. 

 

Hoe groot zijt Gij ! 
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Wist u dat: 

- Er in 2011 in Roemenië 180.000 bedrijven gestopt of failliet gegaan zijn 

als gevolg van de stijgende prijzen. 

- Het importeren van veel materialen  goedkoper is als het zelf produceren. 

- Het aantal intelligente afgestudeerde jongeren dat vertrekt, nog steeds 

groeit waardoor er een grote groep mensen, die nodig is voor de 

economische opbouw niet beschikbaar komt. 

- Roemenië 24% BTW heft op alle producten. 

 

Wonderen: Wat kan één moment belangrijk zijn! 

Dit is een verhaal over een (straat)jongetje die een man vraagt wat bloemen van 

hem te kopen.  Liviu  was s ’avonds onderweg naar huis toen hij een jongetje 

tegenkwam die hem vroeg of hij bloemen wilde kopen. De bloemen bleken een 

aantal dagen geleden gestolen te zijn en inmiddels dood. Liviu raakte in gesprek 

met dit jongetje en stelde hem een paar vragen. De jongen, zo bleek, was geld 

aan het inzamelen om eten te kopen voor zijn twee jongere broertjes. De vader 

had het gezin verlaten en de moeder was op zoek werk maar was al dagen niet 

meer thuis geweest. De twee broertjes ‘woonden’ in een oude watermolen in een 

gevaarlijke buurt. Liviu vroeg hem hoeveel geld hij inmiddels verzameld had. Na 

enige schroom liet de jongen het handje vol munten zien. Na het tellen bleek dit 

voldoende te zijn om een half brood te kopen. Liviu vroeg de jongen niet verder 

te gaan met ‘verkopen’ maar om brood te kopen en naar zijn broertjes te gaan. 

Daarnaast zei hij tegen de jongen dat hij niet meer mocht stelen en dan 

verkopen, maar dat hij de volgende morgen samen met zijn broertjes bij de 

watermolen moest wachten en hij beloofde dat er iemand zou komen om de 

kinderen op te halen. Deze vraag en afspraak was direct een controlemiddel voor 

Liviu om te kijken of het verhaal van de jongen klopte. Zo niet, dan zou hij de 

volgende morgen deze jongen met zijn twee broertjes niet aantreffen bij de 

watermolen.  

De volgende morgen ging er een socialworker naar de watermolen om de jongen 

met broertjes op te halen. Bij aankomst bleek dat de kinderen inderdaad in de 

watermolen verbleven. De socialworker nam de 3 kinderen mee en bracht ze naar 

het kindertehuis van Ecce Homo. Na een paar jaar kwam men e in contact met de 

moeder van deze kinderen. Tijdens haar verhaal kwam naar boven dat zij naar 

Italië was gegaan om werk te zoeken. Ze had daar een baan gevonden en was 

getrouwd met een Italiaan. 5 jaar na plaatsing van de kinderen in het 
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kindertehuis konden zij herenigd worden met hun moeder en nieuwe vader in 

Italië. 

Nog steeds is er geregeld contact met de kinderen. Zij blijken slimmer te zijn 

dan leeftijdsgenoten waardoor ze uitzicht hebben op een maatschappelijke 

stabiele toekomst.  

Donderdag 25 oktober  

Ouderen: 

In 2012 wonen er (alleen al) in Cluj Napoca 6100 gepensioneerden die een 

maandinkomen hebben dat lager is dan € 75,-. De vaste kosten voor deze 

ouderen ligt rond de 1200 lei wat omgerekend ongeveer €260,- is. In het 

gunstigste geval zijn de ouderen samen waardoor ze een dubbel inkomen hebben. 

Het dekken van de kosten is voor de ouderen onmogelijk, laat staan dat er 

medicijnen of andere  belangrijke dingen gekocht kunnen worden.  Ecce Homo 

probeert voor een aantal hierin iets te betekenen. Dit jaar heeft men een 

socialworkster aangenomen die zich volledig richt op het ondersteunen van deze 

ouderen. Op dit moment is zij bezig met het selecteren van 30 ouderen die 

primair hulp gaan krijgen. Na deze selectie willen ze per paar of per individu 

kijken wat de behoeften zijn en hoe deze eventueel ingevuld kunnen worden. Om 

meer ouderen te ondersteunen is er in oktober 25 ton aardappelen 

gedistribueerd onder de ouderen in Cluj.  Ook op deze manier probeert men iets 

te doen voor de ouderen. 

Tijdens een jaarlijkse bijeenkomst van medewerkers en betrokkenen van Ecce 

Homo presenteerde Liviu dit project en vertelde over de visie en de strategie 

om de visie inhoud te geven. 

 

“Vijf broden en twee visjes, maar dan anders.” 

Aan het einde van deze meeting kwam er één van de betrokkenen naar Liviu toe 

en vroeg hem of hij kon helpen met geld of materieel om ook in zíjn omgeving 

ouderen te helpen (in een ander deel in Roemenië). Liviu gaf aan geen 

mogelijkheid te hebben om support te geven, maar vroeg hem of hij € 1,- per dag 

zou kunnen missen (deze man heeft een vast salaris). Hij antwoorde met een 

’ja???’.  Liviu gaf hem de volgende tip: Koop iedere dag een brood voor € 1,- en 

snij die in drie stukken. Breng deze stukken bij 3 ouderen en leg uit dat zij 

iedere dag twee sneetjes brood ervan eten, zodat ze drie dagen brood hebben. 

Herhaal dit op dinsdag en woensdag bij 3 andere ouderen. Op donderdag bezoek 

je de drie ouderen van maandag weer. Op deze manier kan je 9 oudere mensen 

iedere week van 2 sneetjes brood per dag voorzien. Nodig na twee a drie weken 
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een vriend uit voor een bak koffie. Na een kwartier zeg je tegen hem dat je even 

weg moet om brood te bezorgen. Waarschijnlijk vraagt hij uit nieuwsgierigheid 

waarom je dit moet doen. Dan probeer je uit te leggen wat het doel is en vraag je 

hem, of hij ook  € 1,- per dag kan missen. Het bezorgen moet je dan zelf doen of 

door andere mensen uit je omgeving laten uitvoeren. Op deze manier kan je 

proberen om de hulp aan de ouderen uit te breiden.  Dit is een geweldig 

voorbeeld van creativiteit en een manier om mensen met weinig geld toch te 

kunnen helpen. 

Naast deze creatieve oplossing heeft Ecce Homo een socialworker in dienst 

genomen om te kijken of zij een aantal ouderen structureel kunnen helpen. Op 

dit moment zijn ze bezig met een selectie van een aantal ouderen die in zeer 

slechte omstandigheden leven. Op basis van deze selectie willen ze een rapport 

per oudere maken en hiervoor een sponsor zoeken. De hulp zal per oudere 

verschillen. De ene heeft medicijnen nodig en bij de andere moet er 

schoongemaakt worden.  

Voor dit project willen ze proberen om zoveel mogelijk gepensioneerde 

vrijwilligers in te zetten (die vitaal zijn) omdat mensen met een pensioen gratis 

kunnen reizen. Deze mensen zijn daardoor mobiel en zo kunnen er reiskosten 

bespaard worden. Verdere informatie over dit project zal door Ecce Homo 

toegestuurd worden. 

Voordat we gezinnen gaan bezoeken krijgen we een filmpje te zien over de 

wereldsituatie. Liviu wil vanuit de situatie in de wereld, terug gaan naar de 

situatie in Roemenië. De boodschap van het filmpje is, dat de het gemiddeld 

aantal kinderen per gezin te laag is, waardoor de wereld op langer termijn uit zal 

sterven omdat er geen paren meer gevormd kunnen worden. Deze cijfers gelden 

voor mensen die niet betrokken zijn bij het islamitisch geloof. De cijfers van 

voortplanting onder de moslims liggen vele malen hoger waardoor binnen 

afzienbare tijd meer dan 50% van de wereldbevolking moslim is. Dit kan een 

bedreiging gaan vormen voor de andere religies.  Liviu gaf aan dat wij, als 

christenen onze verantwoordelijkheid niet nemen om het christelijk geloof uit te 

dragen en zo mensen tot Christus te brengen. In tegenstelling tot de christenen 

doen de moslims dit wel waardoor zij sneller groeien. Op basis van bovenstaande 

wereldsituatie ging hij over naar de situatie in Roemenië. De verwachting van 

jongere mensen met betrekking tot de toekomst ligt veel hoger dan ze in een 

korte tijd kunnen bereiken. Het gevolg van dit hoge verwachtingspatroon is dat 

er veel jongeren veel later trouwen en daardoor minder kinderen krijgen. Ook is 
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het krijgen van kinderen een belemmering voor het kopen van een luxe auto, huis 

en andere materiele zaken.  Daarbij komt dat er veel gezinnen deze idealen niet 

kunnen behalen binnen Roemenië en daarom gaat de man vaak naar het buitenland 

om daar te werken. De vrouw blijft met de kinderen achter, waardoor moeder 

ook de rol van vader over moet nemen.  

Hierdoor is het beeld voor de kinderen wat betreft man-vrouwrelatie niet 

duidelijk en dit heeft weer consequenties voor de vorming van de kinderen. 

Wanneer de bijbelse richtlijnen voor het vormen en runnen van een gezin niet 

gerespecteerd worden, is de toekomst niet zeker. Het gevolg is, dat door het 

individualisme en de hang naar luxe het aantal echtscheidingen toeneemt.  De 

crisis is voor Ecce Homo een open deur om mensen te helpen en ze in aanraking 

te brengen met het christelijk geloof.  

 

Landbouwproject: 

In Roemenië ziet het er behoorlijk droog uit. Later horen we dat het meer dan 

100 jaar geleden is dat het zó droog was. En niet alleen droog,… ook enorm heet. 

Het aardappel project bijvoorbeeld heeft er ook onder geleden. De aardappelen 

die net onder de grond lagen waren een soort gekookt. Eén dag na de oogst 

waren ze al zacht. Gelukkig had George ze een maand eerder gepoot bij wijze van 

proef en dat was maar goed ook, anders had het helemaal niets geworden. 

Een hele uitzoekerij dus nu achteraf. (dit alvast even tussendoor). 

  

Het afgelopen seizoen is er 52 ton aardappelen geoogst die gebruikt kunnen 

worden voor de verkoop en het pootgoed voor het volgend seizoen. 

Ook een gedeelte is gedistribueerd  naar sponsorgezinnen en oudere mensen. De 

te kleine aardappelen zijn verkocht als diervoeding  waardoor er een stukje 

kostendekking gegenereerd kon worden. De oogst was ten opzichte van 2011 

lager doordat er vijf maanden lang geen regen is gevallen en de temperaturen in 

de zomer periode erg hoog waren. Verder is 92% van de groenteteelt in 

Roemenië verloren gegaan als gevolg van deze droogte. Hierdoor stegen de 

prijzen enorm. De BTW op alle producten (24%) ligt op één van de hoogste 

niveaus binnen Europa. Aangezien de salarissen erg laag zijn in vergelijking met 

het westen, is het steeds moeilijker om rond te komen. 

 

Na de film verdelen we ons in twee groepen. Elke groep gaat onder begeleiding 

van een sociaal werker sponsorgezinnen bezoeken. 

Bezoek families met Lavinia Op het eerste adres dat we bezoeken woont een 

gezin, dat bestaat uit vader, moeder, een dochter van 14- en een zoontje van 3 
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jaar. Ecce homo bezoekt dit gezin nu 3 jaar voor maatschappelijk, sociale en 

religieuze ondersteuning. Het gezin woont in een huis met 2 kamers (keuken en 

woon-/slaapkamer). Het is er erg netjes. In die drie jaar is er het nodige 

veranderd. Vader had een drankprobleem en is daar nu vanaf. Ook kan er in het 

gezin gesproken worden over de bijbel en wordt er gelezen en gebeden. De 

dochter (Alexandra) heeft hartproblemen en is afgelopen augustus geopereerd. 

Als wij arriveren zijn vader en moeder aan het werk en is het zoontje naar de 

kinderopvang. Alexandra is thuis van school vanwege haar gezondheid en wacht 

eigenlijk op een extra onderzoek. Dit kan pas in januari plaats gaan vinden, omdat 

het budget van dít jaar is opgebruikt. Dat gegeven nemen we mee. Wim eindigt 

het bezoek met gebed. Onder het bidden komt vader even thuis en vertrekt 

weer. Jammer genoeg zien we hem niet meer… 

Het volgende 

gezin bestaat uit 

grootouders, 

ouders en 2 

kinderen. Alleen 

oma, moeder en 

dochtertje van 4 

zijn thuis. Het 

gezin woont in een 

ruimte met 2 

kamers. In de keuken is stromend 

water aangelegd. Het gezin beschikt 

niet over een toilet en douche. Vader 

is voor een maand aan het werk 

geweest in Tsjechië. Eerste prioriteit 

is nu om (buiten) een toilet en douche 

aan te leggen. Een deel van het 

benodigde materiaal ligt er al. We 

laten er een deken, een winterjas 
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voor de vrouw en wat speeltjes en kleurboeken voor de kinderen achter. 

 

 

 

 

 

Het derde gezin woont op de onderste 

verdieping van een appartementengebouw. 

Het gezin slaapt met 7 personen in 1 ruimte. 

Op het moment dat wij hen bezoeken zijn 

moeder, samen met haar zoon (Alexandru van 

20 en dochter Larissa 14 jaar) thuis. De zoon 

heeft de nodige problemen gekend (stelen) en 

heeft 2 jaar in de gevangenis doorgebracht.  

Afgelopenzomer heeft hij een zomerkamp van Ecce Homo bezocht.  

Daar is hij tot verandering gekomen.  

Hij wordt nu ondersteund door Ecce Homo bij 

het vinden van een persoonlijke relatie met God 

en het krijgen van vertrouwen in Hem. Het gaat 

goed met hem en hij verdient wat geld met 

zingen.  

Larissa is erg bedreven in de worstelsport. Ze 

neemt inmiddels deel aan internationale 

wedstrijden. Lavinia sluit dit bezoek af met het 

lezen van Mattheus 5 (gedeelte over het Licht 

der wereld) en gebed… 

 

Het laatste gezin dat we deze morgen bezoeken bestaat uit een vader die met 3 

kinderen in 1 kamer woont en in de kamer ernaast woont zijn dochter met haar 

man en kinderen. We spreken alleen de man. Hij heeft diabetes en Ecce-Homo 

ondersteunt hem financieel bij het kopen van medicijnen. Afgelopen augustus 

heeft zijn schoonzoon een ongeluk gehad. 

(hij was taxichauffeur) Doordat hij niet 

kon werken waren er geen inkomsten, en 

zijn de schulden opgelopen. Inmiddels is 

hij weer aan het werk. Voor het vertrek 
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leest Lavinia hier ook het gedeelte uit Mattheus 5. 

 

In de middag beginnen we onze bezoeken bij twee families vlak bij het station. 

Hier wonen een oma en opa met hun dochter en haar kinderen. De opa is 

gehandicapt aan zijn hand en heeft geen werk. Ze hebben veel schulden, maar de 

‘gezonde’ vrouwen in huis, werken tot frustratie van Lavinia ook niet. Inmiddels is 

er overleg met de gemeente en heeft opa een verklaring van zijn handicap en is 

er gesproken over de huurschuld die is ontstaan. Van de kinderen die aanwezig 

zijn, is er een jongetje van 11 jaar dat op driejarige leeftijd is verbrand door 

kokend water. Hij heeft enorme littekens en kon in eerste instantie zijn 

linkerarm niet goed bewegen. Daar is hij inmiddels aan geopereerd. Eigenlijk zou 

hij nog meer plastische chirurgie moeten ondergaan, maar gezien de kosten van  

€ 1500 zit dit er niet in. Dit 

wordt van dit bezoek 

meegenomen. Lavinia leest ook 

hier een gedeelte uit de bijbel.  

Daarna worden er truien voor de 

kinderen gehaald en krijgen de 

meisjes nog wat om te tekenen. 

Voor de jongens is er een 

autokleed met 2 autootjes. Ze 

gaan hier direct mee spelen. 

 

Het tweede bezoek is aan een gezin dat bestaat uit vader, moeder en drie 

kinderen. Ze wonen in een tweekamer huisje. Ecce Homo bezoekt dit gezin nu een 

jaar. Er is veel vooruitgang te zien. Waar er vorig jaar nog veel lekkage was, is 

dit nu niet meer het geval en ook 

binnen is het nodige gerepareerd en 

geverfd. Moeder heeft inmiddels 

werk en vader soms.  

Toen wij aankwamen was vader met 

anderen in de buurt riolering aan het 

aanleggen. Moeder was erg trots op 

haar kinderen en ze liet het rapport 

van haar middelste kind zien. Die 

bleek inderdaad eigenlijk alleen FB 
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(Foarte Bine: zeer goed) te bevatten. 

(Kijk eens naar dat dak. Zo’n schoorsteen zouden wij er vandaag nog af slaan.) 

 

 

Als laatste bezoeken 

we Alin (16). Hij woont 

samen met zijn oom.  

Zijn tante, waarbij al 

eerder borst-kanker 

ontdekt was, is 

afgelopen zomer 

overleden. Alin was 

door zijn oom en tante 

geadopteerd, nadat hij 

samen met zijn 

broertje in een 

kindertehuis van Ecce 

Homo was 

achtergelaten. Het 

bezoek was in die zin bijzonder, omdat hij uitstekend Engels spreekt en er dus  

rechtstreeks met hem gecommuniceerd kon worden. Hij blijkt het meer dan 

uitstekend te doen op de middelbare school en de directeur is bezig om voor hem 

een beurs te regelen om hem te kunnen laten studeren (mogelijk in Engeland). 

Alin is het sponsorkind van Sjors en Lenie uit Alblasserdam en speciaal voor hem 

hadden ze een pakket meegegeven. Alin zal ondanks het feit dat hij nu drie jaar 

gesponsord wordt, verder worden gesponsord tot z’n studie af is. Hij zal zodra 

hij werk (en dus inkomsten) heeft ook graag een kind gaan sponsoren. 

 

Gezin CJ 2310 (sponsor JanWillem Bos) 

Met social worker Maria bezochten we dit gezin. 

In een klein kamertje troffen we de moeder aan met één van de drie kinderen. 

Vader en moeder zijn niet legaal getrouwd. Vader werkt in de constructie, 

moeder is thuis in de ziektewet,……….. Ja, was het maar waar, ‘ziek zijn’ houdt in, 

‘geen inkomen’. Een poosje geleden is moeder aangereden en in het ziekenhuis 

geopereerd. Moeder hééft een baan. Nu zit er nog een grote pin in haar been die 

verwijderd dient te worden, (zeg maar “een pinnig vrouwtje” geijntje ☺) ,maar 

dat kost 800 Lei (zo’n € 176,=)  en dat hebben ze niet. Als de pin wel verwijderd 

zou zijn, had ze weer spoedig aan het werk gekund.  

Zeker met het oog op de komende winter zou dat welkom zijn geweest, want als 

het gaat vriezen, zal het constructiewerk van haar man wel stil komen te liggen. 

Dan is er dus geen inkomen. Nu zouden we die 800 Lei voor haar kunnen betalen, 
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maar er loopt een procedure via een advocaat en het gaat er op lijken dat ze dat 

gaat winnen. Als het geld dan loskomt, kan ze de pin alsnog laten verwijderen. (Er 

moet dan 10% van de 800 Lei naar de advocaat.) 

Als B.L.S. het geld voorschiet om de pin nú al laten verwijderen is het nog maar 

de vraag of die procedure toch goed afgerond kan worden. .………. Moeilijk 

allemaal !!! We houden hierover contact met de organisatie Ecce Homo. 

 

“De ondergrondse” 

Ook bezochten we het gezin 

van Ludosan Viorica. (CJ 2342) 

Meneer heeft na een 

voetbalakkefietje  drie jaar in 

de gevangenis doorgebracht. 

Daar is hij tot geloof gekomen 

Nu woont hij samen met 

moeder, vrouw en twee 

kinderen (een baby en een 

puber) onder in een flat. Nee 

niet op de onderste verdieping, 

maar in de kelder onder de 

grond. Je ziet er de verwarmingsbuizen en rioolafvoeren lopen. Vroeger in 

oorlogstijd werden deze ruimtes gebruikt voor het onderbrengen van de 

gewonde soldaten. Bepaald geen frisse lucht en uiteraard geen raam te 

bekennen. Meneer lag op bed met behoorlijk wat pijn vanwege nierstenen. Wel 

wat medicijnen gekregen, maar die hielpen niet. Niet verzekerd en dus geen 

toegang tot de medische wereld. Triest !!!  

 

“Een bewonderenswaardige vechter”. 

Nee, het gaat hier niet over een bokswedstrijd.  

Ik heb het over een moeder Bocaciu Aurel & 

Ana  (CJ 2355) Een trotse moeder van een 

klein jochie en een baby Ze werkt nu ongeveer 

een maand als schoonmaakster en ’s avonds laat 

en ’s nachts gaat ze de vuilnisbakken in de stad 

af om eten te zoeken 

voor haar en haar 

kinders. Ze liet een 

klein bekertje 

yoghurt zien dat ze 

de afgelopen nacht 

had gevonden… We 
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hebben nog een Jas voor haar en Leonieke had gezegd: “Als je iemand tegenkomt 

die mijn kisten (soldatenschoenen) kan gebruiken, geef je ze maar weg. Nou daar 

was moeders blij mee, zeker nu de winter voor de deur staat. Jammer dat ik de 

triestheid van de huisjes en de lucht die er in zulke onderkomens hangt er niet 

bij kan voegen………….. 

 

Na de bezoeken verzamelen we ons om naar het kindertehuis La-Noi te gaan. 

Het voelt vertrouwd aan als we binnenkomen. Er is een nieuwe jonge dame 

aangenomen als manager. Volgens Liviu is het een goeie. 

Een paar van onze groep gaan basketbal spelen met een paar jongens van het 

tehuis. Janneke en Aad kopen aardig wat zelfgemaakte sieraden van één van de 

meisjes. We zien haar alleen heel even op het moment dat we aankomen Jammer 

genoeg kan ze niet bij de verkoop zijn omdat ze naar zwemles moet. 

Wim deelt pakketjes uit die hij 

meegekregen heeft van z’n moeder. 

De kinderen zijn er blij mee en 

danken hem hartelijk. Er is het 

afgelopen jaar een klein jochie 

bijgekomen. Hij vraagt behoorlijk 

de aandacht met z’n lenige 

kapriolen. Hij is heel klein maar wel 

een jaar of zeven geloof ik.  Na het 

bezoek gaan we naar een restaurant 

waar we voor weinig geld goed 

kunnen eten. 

 

Vrijdag 26 oktober starten we met een bezoek aan de markt omdat we niet te 

vroeg bij de gezinnen aan kunnen komen. Hierna verdelen we ons in drie groepjes. 

Drie gaan er met Maria- en drie gaan er met Lavinia mee om gezinnen te 

bezoeken, de twee ouderen gaan ouderen van het ouderenproject bezoeken. 

Het is goed om bij de gezinnen te zijn en wat meer van hun omstandigheden te 

horen. Om te ruiken in welke omstandigheden sommigen leven. Nee, wij doen ons 

werk niet voor niets. Het motiveert ons, om nog meer te willen doen en om nog 

meer gezinnen te helpen.  

Het eerste gezin waar wij vandaag een bezoek 

brengen, betreft een moeder met 3 meisjes: een 

tweeling van 2 jaar en een meisje van 7 jaar.  Dit 

gezin leeft in een 1-kamerwoning. Wij kunnen er nog 

net bij, waarbij we het bed gebruiken als bank. De 

man en vader van dit gezin is er met een ander 

vandoor. De tweeling heeft problemen met de 
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gezondheid. Ze zijn te vroeg  geboren en hebben nu een tragere ontwikkeling. 

Eigenlijk hebben zij iedere dag speciale melk nodig, maar ja dat kost nogal wat. 

Als wij vragen of ze ook nog kleding nodig hebben, knikt de moeder van ja. Wij 

hebben wat spullen meegenomen en kunnen dit gezinnetje hiermee verblijden. Als 

er ook nog wat knuffels tevoorschijn komen kan het niet meer stuk. De ene, zeer 

bewegelijke helft van de tweeling staat al gauw bij Wim’s knie en gluurt in de 

zak. Verwachtingsvol kijkt ze naar hem op. Haar tweelingzus kijkt liever de kat 

uit de boom. Het oudste meisje komt intussen ook binnengelopen. Voor haar 

hebben we een lekkere warme trui. Moeder kijkt dankbaar toe. We maken nog 

een foto van het hele gezin en nemen afscheid.  

Met de beelden van dit eerste bezoek nog op ons netvlies, gaan we weer verder. 

We arriveren bij het tweede gezin. De ruimte waar we binnenstappen heeft 

duidelijk een hoge luchtvochtigheid.  Maar het  is in ieder geval wat groter dan 

waar we net waren. Er staat, of beter gezegd, hangt hier zelfs een soort van 

keuken. Het ene kastje hangt scheef tegen het andere, 

maar het functioneert. Het verhaal dat we te horen 

krijgen van dit gezin is echter niet vrolijk. De vrouw 

blijkt last van astma te hebben.  Niet zo verwonderlijk: 

de vochtige woonruimte doet hier beslist geen goed 

aan. In dit gezin is wel een man aanwezig. Hij heeft last 

van hoge bloeddruk. Hij werkte (illegaal) in de bouw. 

Maand na maand ging echter voorbij, zonder dat hij 

uitbetaald kreeg. Na 9 maanden ging het bedrijf failliet 

en kreeg hij uiteindelijk niets. Het verwondert dan ook 

niet dat we te horen krijgen dat er huurschulden zijn. 

Ook de gasrekening kan niet worden betaald. En het volgende probleem dient 

zich ook al aan: het water.  Omdat er ook 

achterstand is bij het betalen van de 

ziektekostenverzekering (55 euro) kunnen 

er geen medicijnen meer worden gehaald.  

Gelukkig heeft de vrouw een baantje 

gevonden. Zij wast de vaat in een 

restaurant en ontvangt daarvoor 117 euro 

in de maand. Sinds 3 weken heeft ook de 

man weer een baan gevonden. Illegaal in 

de bouw. Salaris heeft hij nog niet 

ontvangen…….. 

Zomaar weer een gezin, wat een steun in 

de rug kan gebruiken. Soms met in onze 

ogen een luttel bedrag.  Ook hier laten we 

kleding achter. Het meisje krijgt een 
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pakketje met o.a. een etuitje, zeep, tandpasta en een tandenborstel. Zij gaat 

gelijk haar tanden poetsen. 

 

Verder maar weer. We gaan nog een gezin 

bezoeken. Het is een gezin met 5 kinderen: 3 

meisjes, en 2 jongens.  Zodra wij 

binnenkomen, weet de man niet hoe snel hij 

moet verdwijnen. Schaamt hij zich 

misschien? Voor het oog heeft dit gezin het 

beter. De kinderen zijn opgewekt. De jongen 

is bezig met zijn huiswerk. De oudste zoon 

van het gezin woont ergens anders in Cluj. 

Naast de ruimte waar wij zitten is nog een 

ruimte. Hier woonde oma. Zij is vertrokken 

naar een andere woonplaats. De elektra 

rekening wordt samen gedeeld met een 

broer van de man. Het probleem is echter 

dat deze broer zijn deel niet betaald. Zo 

ontstaan er weer schulden. 

De tijd vliegt, we moeten weer terug. 

Zomaar een bezoek aan 3 gezinnen. Genoeg 

om te verwerken. Drie gezinnen van de vele. Ze waren blij met ons bezoek: er 

blijken mensen te zijn die aan ons denken, die om ons geven. Mooi dat we met uw 

hulp een aantal van deze gezinnen mogen helpen. We rijden terug met een hoofd 

vol gedachten.  

 

Zigeuner gemeenschap in Cluj.           (door Aad)                                                               

Samen met Maria, een van de 

socialworkers van ecce Homo, 

bezoeken wij een kleine 

gemeenschap met wat zigeuner 

families. Binnen mogen wij foto's 

maken maar buiten foto's maken 

wordt stellig afgeraden om de 

agressiviteit van deze mensen 

niet te stimuleren. Als wij 

aankomen herkennen wij deze 

gemeenschap waar wij een aantal 

jaren geleden ook wat gezinnen 

sponsorden. Het eerste 

bezoekje is bij een jong stel met twee kinderen waarvan de jongste nog 
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borstvoeding krijgt. Apart is, dat jaren geleden de ouders van haar ook door ons 

zijn bezocht, zowel de vrouw als wij wisten dat nog goed te herinneren.  

Het volgende bezoekje brengen wij aan een vrouw die met haar moeder en een 

paar kinderen samenleeft, Dit is een veel voorkomend probleem bij de arme 

gezinnen. Als het te lastig of te moeilijk wordt, verlaat de vader zijn gezin en 

soms de moeder ook. Oma en/of Opa blijven dan ach ter met de kleinkinderen die 

zij verder verzorgen. Wat overigens ook vaak opvalt is, dat ondanks het feit dat 

het buiten de huisjes een bende is, waar afval en grofvuil zich opstapelt, het 

binnenshuis erg schoon en netjes is. Op het erf van dit huisje staat ook een zelf 

gebouwd houten schuurtje waar ook weer een moeder met een paar kinderen 

woont, dit 1 kamer schuurtje is het duidelijk minder comfortabel dan in de vorige 

huisjes. Op dit erf ligt ook een 

grote berg met plastic flessen. 

Door deze flessen te verzamelen en 

in te ruilen bij inzamelpunten wordt 

er wat geld verdiend. Helemaal aan 

de achterkant van deze huisjes 

staat nog een vrijstaand huisje dat 

in het verleden een Turks 

badhuis(je) is geweest. Het is nog 

aan de wandtegeltjes te zien. 

Verschillende gezinnetjes geven aan 

dat zij met oog op de opvoeding van 

de kinderen eigenlijk liever wegtrekken, maar daar geen gelegenheid voor zien. 

Als wij een paar dagen later het kindertehuis Illusia bezoeken herkent een van 

de kinderen familieleden die in deze gemeenschap leven . 

Aad schrijft:  Samen met mijn maatje  Izak gaan wij met Corina  wat ouderen 

bezoeken in Cluj.  Corina is de maatschappelijk werkster van dit project. Waarom 

weer een nieuw project? Wel, een paar jaar geleden kwamen de medewerkers van 

Ecce Homo erachter dat  het 

probleem bij ouderen nog groter is 

dan men al dacht: Ruim 6100 

ouderen in Cluj moeten rond zie te 

komen van een pensioentje dat 

minder dan 80 euro per maand 

bedraagt. We gaan wat gezinnen 

langs en brengen bij elke ouder een 

zak aardappelen. Vandaag bezoeken 

wij zo vijf ouderen in een Dacia die 

Ja, dah ga nie passen éé? 
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volgens mij  het communistische bewind nog  heeft overleefd.  

 Izak bestuurt dit monster en heeft na deze ritten echt spierballen van het 

trekken aan het stuur. Ook heeft hij veel ervaring opgedaan met een rem die pas 

gaat werken als je hem bijna door de bodem trapt en een koppeling die heel hoog 

zit, dit in combinatie met pedalen, die lekker dicht bij elkaar zitten. Maar goed, 

de eerste  senior die wij bezoeken is een vrouwtje van richting 80 die ongeveer 

50 euro van haar (pensioen) inkomen moet besteden aan medicijnen die niet 

vergoed worden. Dan blijft er weinig over om van te leven. Zij leeft niet op water 

en brood maar wel op brood en aardappelen. De zak met aardappelen is dan meer 

dan welkom en dan is het traplopen, naar vier hoog, met zo’n zak op je nek, niet 

zo erg. Gelukkig is het appartement (een woon/slaapkamer en een keukentje haar 

eigendom). Heel vervelend en naar is dat de zoon van deze vrouw wil, dat z’n 

moeder haar appartement verkoopt zodat hij alvast een gedeelte van de erfenis 

kan opstrijken. Gelukkig is er dan de maatschappelijke werkster die daar een 

stokje voor steekt en de vrouw het advies heeft gegeven dit niet te doen. Het 

komt ook wel voor dat ouderen zich inkopen voor een plaats in een bejaarden 

tehuis maar dat brengt het risico met zich mee dat het spaargeld eerder op is 

dan dat de oudere komt te overlijden en dan heb je wel een probleem....... 

 

 

De volgende senior is een vrouw van in de 80 

die met haar gescheiden zoon samenwoont. 

Zij is bedlegerig en al maanden niet meer 

buiten geweest en ook hier zijn de 

medicijnkosten een groot deel van de 

begroting.  
In Roemenië zaten de medicijnen in het 

verleden volledig in de ziektekosten 

verzekering maar zoals overal wordt hierop 

bezuinigd en moet steeds meer zelf betaald 

worden. Bij verschillende ouderen kwam er 

een plastic tas vol met medicijnen op tafel. 

Izak stelde terecht de vraag of de 

verschillende artsen 

niet langs elkaar heen werken i.p.v. met elkaar. Wij gaan 

hier meer vragen over stellen. 

 

Nu komen wij bij een echtpaar van rond de 75 dat een 

meisje van 7 in huis heeft. Dit meisje wordt door hen 

opgevoed, is geen familie van hen, maar is door een kennis 
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uit een ziekenhuis meegenomen. Het  meisje was daar achter gelaten door haar 

ouders, toen ze twee maanden oud was. Inmiddels is er met haar vader contact 

geweest 

(in het buitenland) waardoor er een kopie van haar I.D.-kaart geregeld kon 

worden zodat zij nu op legale wijze naar school kan. De vrouw  heeft 

hartproblemen en is diabeet. 

 

De volgende mevrouw die we 

bezoeken, krijgt praktisch 

heel de dag extra zuurstof. 

Zij leeft in een piepklein 

kamertje van twee bij twee en 

een half, en  bij de voordeur 

zit een gangetje van  één bij 

anderhalve meter dat ook haar 

keukentje is. En eigenlijk 

bedoel ik een wasbak en een 

kookplaatje voor 1 pan…..  (Kan 

je je zo iets voorstellen?,…….. 

en dan 7 dagen per week , 24 

uur per dag…….), het lijkt mij 

niet prettig.  Voor zover ik het 

begreep  komt haar dochter 

dagelijks even langs. 

 

 

 

Op ons laatste adres woont een mevrouw 

alleen, in een vrij nieuw appartement aan de 

rand van Cluj, haar leven lang heeft zij zich 

ingezet voor de armen. Het is jammer dat 

het contact  met haar kinderen slecht is. 

Een bezig vrouwtje dat binnen haar 

beperkingen van leeftijd, mobiliteit en 

overgewicht  vertrouwen uitstraalt. In 

verhouding met de huizen die wij bezochten 

zag dit appartement er goed uit. Wat je je 

dan (later) wel afvraagt is, hoe zo'n 

vrouwtje haar boodschappen in huis krijgt. 

In de buurt zagen wij geen winkeltjes en een 
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SRV-wagen kennen ze niet. Het vrouwtje werd heel blij toen zij van ons een 

breiwerk pakketje kreeg. Een eenvoudig pakketje waar zij best weer een tijdje 

mee bezig kan zijn. 
 
Bij al deze bezoekjes was het overduidelijk dat de social-workster  heel 

belangrijk is voor deze mensen.  Soms is dit het enige contact met de 

buitenwereld. Een bezoekje van een half uurtje per maand…… 

Kent u misschien ook nog iemand in úw omgeving die eenzaam is?.......... 

Na afloop eten we bij Ecce Homo.  
 

Nog iets over de Gezinssponsoring bij Ecce homo: 

Aan het einde van 2013 stop Samaritans Church met het sponsoren van 200 

gezinnen. Zij gaan hun gebied van hulpverlening verleggen waardoor Roemenië 

hier niet meer bij hoort. Verder loopt de gezinssponsoring redelijk goed maar 

nog altijd zijn de inkomsten van Ecce homo niet toereikend voor het uitbetalen 

van de salarissen. Zij proberen binnen de kerk in Roemenië geld te krijgen voor 

het betalen van de salarissen. Dit is echter niet eenvoudig omdat mensen niet 

gewend zijn om geld te geven voor hulpverlening.  

De dochter van Liviu heeft samen met een vriendin een sponsorfietstocht 

gereden vanuit Spanje naar Roemenië. Zij laat een filmpje zien van deze grote 

gebeurtenis. Het sponsorbedrag t.b.v. Lanoi is opgelopen tot € 5000.=  

De vrouwen uit ons gezelschap missen dit filmpje omdat zij ondertussen een 

douche nemen. 

 

Amic. 

Bij Amic zijn er problemen met de verwarmingsbuizen. De flexibele leidingen zijn 

van slechte kwaliteit en scheuren iedere keer kapot. Hierdoor is er regelmatig 

geen verwarming aanwezig in het kindertehuis. Heel het leidingsysteem moet 

vervangen worden. Wij hebben gevraagd wat de kosten zijn van een nieuw 

leidingsysteem. Liviu zou dit inventariseren en dit aan ons laten weten. 

 

Zaterdag 27 oktober: 

We vervolgen onze reis richting Simleu. Daar wachten we op een afgesproken 

plaats op Claudia en Danuts. Na een hartelijke begroeting vertrekken we naar 

een aantal sponsorgezinnen met tolk Liviu. We kunnen onze auto op de 

ontmoetingsplek laten staan. Ik (Janneke) snap dat niet: er staan  

keurige flats, en wij gaan toch naar de outcasts? Toch klopt het, want  

pal achter de façade gaat een andere werkelijkheid schuil. Een kalig,  

onverhard terrein, met krotjes. 'Dit zijn toch wel gewone schuurtjes,  

mag ik hopen?' vraag ik Izak. Hij is daar nog niet zo zeker van. Dat  

heeft ongetwijfeld te maken met het feit dat we hier geen foto's mogen  
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maken. 

  

 

Als eerste staan Stephan en Susanna op het programma. Claudia heeft al  

verteld dat Stephan verlamd is ten gevolge van een dwarslaesie. Hij  

werkte in de bouw, had zichzelf flink opgewerkt en had op een gegeven  

moment twee luie, drankzuchtige werknemers (vader en zoon) de wacht  

moeten aanzeggen. Zij hebben hem na 't werk opgewacht en gemolesteerd.  

Na enkele uren werd hij onder aan een trap gevonden, in een plas bloed,  

en vanaf zijn middel verlamd. Dit betekent onder andere een financiële  

aderlating van dramatische omvang. Stephans baas stopt hem af en toe  

wat toe, maar dat is veel te weinig voor de huur, de boodschappen en de  

noodzakelijke medicijnen voor hem en zijn vrouw. Op de vraag of Stephan  

niet verbitterd is, antwoord hij: 'Nee hoor. Die dwarslaesie was geen  

opzet. Bovendien: 

voorheen 

respecteerden ze mij, 

maar er was drank in  

het spel. Zij wisten niet 

wat zij deden.' Een 

ontroerend antwoord.  

Waar hebben we die 

laatste woorden eerder 

gehoord...  Wat wij hier 

kunnen doen: onder 

andere poeder, zalf en 

verbandmiddelen, 

waardoor de 

doorligplekken sneller kunnen genezen. Want als de doorligplekken dicht zijn mag 

hij zich melden voor revalidatie eerder niet. 

  

Daarna: water pompen. Claudia 

had heel wat lege flessen en 

een paar  

6-litervaatjes bij zich. Als we 

toch met z'n allen naar boven 

gingen, konden we beter maar 

meteen allemaal wat meenemen.   

't Was droog, dus de helling 

was goed begaanbaar, maar als 

't geregend heeft, zal 't een 
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skihelling lijken. Hoe je dan naar boven moet...? 

We gaan eerst naar 

Liliane. Zij woont 

met haar man en vijf 

kinderen in een 

huisje met twee (!) 

kamers en een 

keukentje. Vader is 

lang werkloos 

geweest en juist 

toen híj zelfmoord 

wilde plegen omdat 

hij de zorgen niet 

meer dragen kon, 

kwam zíj in contact 

met een medewerker van Ecce Homo. Moeder 

kwam tot geloof en kort daarop vond vader werk.  

 

Nog meer wonderlijke dingen zijn er recent in dit gezin gebeurd. Moeder Liliane 

moest worden geopereerd aan haar galblaas, voor 't 

verwijderen van tientallen galstenen. Een 

laserbehandeling heeft de voorkeur, omdat je daar 

doorgaans lekker snel van herstelt. Maar dat bleek 

voor 

Liliane 

niet 

mogelijk. 

Wat een tegenvaller leek, bleek een 

zegen. Tijdens de traditionele 

operatie ontdekte men nog veel 

meer narigheid in haar buik, die nu 

meteen kon worden weggehaald. Het 

herstel ging bij haar veel sneller dan 

bij de andere dames op de zaal. 

Twee weken na de operatie kon moeder weer naar de kerk. 

Op onze vraag of vader ook naar de kerk ging pulkte hij 

wat aan z'n schoen: versleten...  Maar gelukkig had Claudia 

'n paar nieuwe voor hem bij zich. Dan dus zondag mee naar 

de kerk. Voor dit gezin  

beloven we de openstaande rekening voor de elektriciteit 

te betalen, zodat dat niet zal worden afgesneden.  
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Ook zal er een eenvoudige wasmachine geregeld worden met centrifuge, zodat de 

kleding voor de zeven mensen in zo’n klein hokje eerder droog kan zijn. (minder 

vocht / minder schimmel / minder ongezonde lucht. 

  

Hierna waren de buren aan de beurt: Vader Istfan, moeder Maria en zoon 

Marius. Vader heeft staar, maar is te bang voor 't ziekenhuis en moeder is 

astmatisch en puft zelfs nog met 

de lege inhalator (geld voor een 

nieuwe is er niet). En Marius - een 

grote, volwassen man - is 

mongoloïde en incontinent. Er is 

geen wasmachine, geen water, geen 

droger en nauwelijks kleren in 

Marius' maat. Als vader en moeder 

weg moeten, moet Marius buiten 

blijven, omdat men bang is dat 

anders het huisje in vlammen 

opgaat. O ja, en de voordeur heeft 

kieren aan alle kanten zodat men 

hier actief meewerkt aan de 

opwarming van de aarde. Dat gaat 

weer heel wat extra stookhout 

kosten van de winter. Wat een 

zwaar leven wordt hier geleefd! 

Hier kunnen we ook helpen: onder 

andere geld voor medicijnen en een 

nieuwe voordeur. We vragen of er niet iemand in de kerkelijke gemeente wat 

kleding voor Marius kan naaien, dan betaalt B.L.S. dat. (Wordt geregeld!) 

 

‘Groot Nieuws’ vanuit de pastorie 
Nee, niet die soort bijbel met die naam, maar we krijgen te horen dat er in het 

komende voorjaar waarschijnlijk tóch 

een waterleiding naar de bovenkant van 

de heuvel wordt aangelegd. HIEP HOI !!! 

HIEPERDEPIEP HOERA !!!  

Ik weet wel niet of ze die kreten daar 

ook kennen, maar het kan maar geroepen 

zijn, vind je niet? De 

waterleidingmeneer zag er wel geen 

brood in, maar op aandringen van de 

kerk komt het er nu toch van. De kerk 
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zal dan de aansluiting naar de huisjes betalen. Dit is maar één van de vele punten 

die aan tafel bij Claudia worden besproken. De Moeder van Claudia heeft weer 

voortreffelijk gekookt. Wel apart dat Claudia en haar moeder niet mee-eten. 

Vrouwen apart ! kunnen we hier nog wat van leren ☺.  

We hebben namens u best veel mogen toezeggen in dit dorp. Maar voor zulke 

verhalen moet u bij Dhr. R. Lagendijk zijn. U vindt zijn pennenvruchten hier 

achteraan: 

Tijdens de besprekingen aan tafel kwam de vraag naar voren of het mogelijk is 

om een soort nood pot voor Claudia te maken waarin wij een bepaald bedrag 

storten. Claudia kan op het moment dat er een directe hulpvraag is van dit geld 

gebruikt maken. Regelmatig rapporteert  Claudia waaraan ze het geld heeft 

besteed. Wij hebben toegezegd om dit in overweging te nemen.  

Verder zal de communicatie rechtstreeks tussen BLS en Claudia kunnen verlopen 

met Ecce Homo in een cc-tje.  Alle financiële activiteiten zullen via Ecce Homo 

lopen omdat Claudia social worker bij Ecce Homo is. Afgesproken is dat Claudia, 

als zij specifieke spullen nodig heeft, ze een lijstje opstuurt zodat wij kunnen 

kijken wat de mogelijkheden voor sponsoring zijn. 
 

Concreet verleende hulp Ecce Homo   

Familie Stefan en Suzanne € 100,-, waarvan € 18,- voor elektriciteitsrekening, 

incontinentiemateriaal, poeder, crème, gaasjes en medicijnen voor heling van de 

doorligplekken. 

Familie  gezin met 5 kinderen ‘on the top of the hill’ € 300.- 

- Waarvan € 40,- voor elektrischiteitsrekening 

- Revisie van de kachel 

- Hout voor de winter 

Gezin met gehandicapte zoon ‘on the top of the hill’ € 600,- (fam. Kadana) 

- Grote kleren voor Marius worden door iemand vanuit de kerkelijke 

gemeente gemaakt. 

- Wasmachine/ centrifuge ( € 150,-) 

- Reparatie van deur ( 90,-) (nu ik dit zo lees besef ik ineens dat er volgens 

mij niet eens een nooduitgang in zo’n huisje zit) 

- Medicijnen tegen astma (voor moeder Maria). 



22 
 

Na de overheerlijke maaltijd vertrekken we na een hartelijk afscheid uit Sem 

Leu. Al gauw wordt het donker. Een groot 

deel van de weg is bar slecht. Zo leer je 

nog eens sturen zeg.  We zijn trouwens 

niet de enigen die onderweg zijn. Ook 

varkens en koeien komen de tegen op de 

weg.  

 

Bij aankomst in Dej wacht 

Gregore wacht met het 

eten. Na een hartelijke 

begroeting vallen we aan. 

Er staan buiten ook volop 

bolchrysanten van ‘Jan z’n 

project’. Binnenkort is het 

‘Allerheiligen’. Iedereen in Roemenië gaat 

dan naar de begraafplaats om bloemen te 

plaatsen bij de graven van overleden 

geliefden. 

In tegenstelling tot hier in Nederland, 

dienen de bolchrysanten dus te bloeien op 

dat moment en niet nog in de knop te zitten. 

 

Zondag 28 oktober 

Ook dit jaar gaan we met Vasile mee naar de 

kerk. Veel jongeren waren afwezig omdat die met een evangelisatieaktie bezig 

waren. Tijdens de dienst vertaalde Sorina het één en ander aan Martin. Wij 

mogen wat zingen voor de gemeente en ook vertellen wie we zijn en wat we 

komen doen. 

Na de dienst blijkt dat de kinderen van de crèche, voor een ieder van ons, een 

rood hart hebben uitgeknipt met een tekst uit Spreuken erop. “Bewaar je hart 

boven al wat te bewaren is,……… enz..” 

 

We gaan langs bij een echte winkel van sinkel. 

In deze door chinezen gedreven winkel is van alles en nog wat te koop, 



23 
 

Wij kopen ballen voor de kinderen van Illusia en verder nog wat prulletjes voor 

de heb. Een leuke winkel die op een eenvoudige manier is ingericht. 

Leonieke koopt een prachtige jas van 

Roemeense makelij die dus gelijk 

gerepareerd dient te worden. Gelukkig is er 

een ‘dokter’ in de zaal.  

 

Op deze zondagmiddag gaan we (bijna zoals 

gebruikelijk) naar het kindertehuis Illisua. 

Voor alle kinderen is er een tasje met fruit, 

snoep, yoghurt. zeep, een washandje, 

tandenborstel en tandpasta. 

Sommigen van de kinderen herkennen foto’s 

van mensen uit Pata-rat die op de dozen 

geplakt zitten. Die dozen hebben in 

Alblasserdam tijdens de collecte van de zeep 

en de tandenborstels in de kerk gestaan 

zodat mensen hun gave daarin konden doen. 

 

En dan,……2 meter pizza. Nee, die kende ik nog niet. 

Maar met z’n allen maakten we ook deze meters soldaat. 

Nog even babbelen, nog even een sigaartje en dan naar bed. 

 

Maandag 29 oktober: 1930 km in een paar seconden………. 

Onderaan de ‘Lagendijk’ springt onze poes (Tommy) op bed. 

Hij loopt over m’n kussen, deze keer zonder genoeglijk te knorren. 

Onder mij blaft een hond met een ‘Bas’-stem. 

Dan word ik beter wakker………….. 

De poes blijken de voeten van Richard Lagendijk tegen m’n kussen te zijn. De 

hond onder mij blijkt JanWillem Bas te zijn. 

Ondanks het feit dat hij niet rookt, blaft hij behoorlijk. 

De overbuurman met een ‘Goedhart’, maakt van de gelegenheid gebruik om een 

plas-stop te maken.  Buiten regent het hard. Wat er nú valt, valt straks niet 

denk ik dan maar.  Het is 04.05 uur,… Ik draai me om. 

Nog een uurtje, dan wordt het serieus: “700 km. Naar het zuid-oosten”. 

 
Vandaag gaan wij op reis naar de Zwarte Zee, 

vanuit Dej is dat toch weer een hele reis. We 

vertrekken daarom ‘s morgens vroeg om 06.00 

uur.  Onderweg genieten wij van  de schitterende 
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natuur.  In Boekarest  stopt Vasile bij een Mc Donald, daarna gaan wij weer snel 

op pad. 

O, ja, dat vergeet ik nou: “we hebben er ook nog wat genuttigd”.  

De wegen zijn 

buitengewoon goed.  Ze 

zijn dan ook splintertje 

nieuw. 

Dit geeft wél even een 

klein probleempje, wij 

hadden er namelijk niet op 

gerekend dat er ruim 

honderd kilometer ver, 

geen enkel benzinestation  

zou komen.  Een bijkomend 

probleem was, dat er de laatste dertig kilometer aan de weg werd gewerkt zodat 

er slechts één rijstrook beschikbaar was. Je gaat dan als vanzelf je adem 

inhouden om met de laatste druppeltjes diesel toch Constanta te kunnen 

bereiken maar,… ja hoor het is toch gelukt.  

Mooi pension voor € 8.= p.p.p.n (nie vurkeerd). 

 

Dinsdag 30 oktober. 

Deze dag gaan we kennismaken met George. We zien er naar uit hem te 

ontmoeten. We bezoeken eerst een giga- grote winkel om inkopen doen voor 

George.  

Vasile gaat ons voor, naar de school 

van een dorpje in de buurt. 

Er is eerst een gesprek met de 

directeur Mihaila, juf Laura en 

George. Hij  

valt me wat tegen: hij lijkt niet de 

bevlogen man die ik me had  

voorgesteld. Hij was er overigens ook maar kort bij, want hij moest  

nodig weer naar school, naar de kinderen.  Later op de dag 

zien we datzelfde onrustige als het om de kinderen gaat: 

zij gaan bij hem voor alles en iedereen.  

'n Mooi trekje!  Verteld wordt, dat op deze school naast 

het reguliere onderwijs - dat door de staat en door 

sponsor Carrefour betaald wordt - twee bijlesklasjes zijn 

voor kinderen uit de Turkse gemeenschap daar vlakbij. 

Vader en moeder zijn veelal analfabeet, de kinders 

beheersen de Roemeense taal vaak niet, en meer 
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narigheid. Zij hebben dus onmiddellijk een achterstand en daar wordt meteen 

iets aan gedaan.  

 

Wij gaan broodjes smeren 

(De twee beren hadden een 

snipperdag☺), om aan deze 

kinderen uit te delen en 

daarna gaan we naar hun 

klas. 't Is er warm en 

vochtig. Muf, zoals te 

onzent ten tijde van Kees 

de jongen. Vijftien 

kinderen, die voor ons een 

liedje-met-gebaren zingen 

over gasten op een kasteel 

- het dorpje heet Castelu. 

Ze zijn heel enthousiast; 

hun ogen schitteren. De leesboekjes komen tevoorschijn: sprookjes, avi-1 en 2. 

Vasile doet op een speelse manier wat sommetjes met hen en prijst hen 

uitbundig als ze 't goede antwoord weten op vragen als: er zijn 15 kinderen, je 

wilt iedereen twee soepjes geven, hoeveel 

snoepjes heb je nodig? Hij gaat met zo veel 

liefde met hen om. Echt een mens die op 

Jezus lijkt! De kinderen zijn heel blij met de 

broodjes. Iemand van ons signaleert dat een 

meisje de helft in haar tas stopt en vraagt 

waarom ze dat doet. Gaat dat mee naar huis 

omdat daar helemaal niks is? Nee, dat is niet 

de reden. Ze hebben al gegeten, dus het 

meiske heeft gewoon genoeg. Dat geeft even 

een raar idee: waarom delen wij broodjes uit 

als er te eten is? Beter kunnen we andersom 

denken: gelukkig zijn deze kinderen niet 

afhankelijk van een incidentele actie van een 

paar bezoekers! 

Dan komen er drie jongens de klas binnen, hun 

tas en jas halen. Zij komen uit dezelfde soort gezinnen, maar hebben de 

bijlessen niet meer nodig, en daarom vallen ze buiten de uitdeling. Zo flinterdun 

kan de scheiding zijn tussen wel of niet iets krijgen, tussen wel of niet geholpen 

worden. Het grijpt me enorm aan. Hier zie ik van dichtbij dat je niet iedereen 

kunt helpen. Hoe gaat dat straks, als de kinders met hun tasjes op het speelplein 
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komen? Worden hun spulletjes afgepakt? En hoe gaat dat thuis, als het ene 

broertje wel zeep en tandpasta heeft en het andere broertje niet? Zullen zij 

kunnen delen? Worden mensen echt gelukkig van wat wij denken te moeten 

brengen?  

Hierna rijden we langs de Turkse gemeenschap. 't Is er zo baggerig dat we er 

niet gaan lopen. We kunnen zo ook wel zien dat het er niet riant wonen is.  

Een jonge vrouw staat aan de 

rand van de buurtschap water te 

pompen.  

“Maar hoe kwam men aan water 

vóór Elpis een waterpomp 

sloeg?” vroegen we aan Vasile. 

Dan schepten ze desnoods water 

uit de plassen op straat... o, nee, 

ze hebben daar helemaal geen 

straat…We rijden door naar het 

kerkje en het opvanghuis. Hier 

ontmoeten we Georgica opnieuw, 

en uitgebreider. Op de vraag 

wat hij zoal doet behalve 

vrijwilligen op school en drie 

dagen in de week een paar uur 

kinderen opvangen volgt zijn 

levensverhaal. Hij komt uit een 

zogenaamde disorganized family 

en is op zijn zevende op straat 

gaan wonen. De verdere details 

wilde hij ons wel besparen. Tot z'n achttiende heeft dat geduurd. In die tijd had 

hij 'n baantje bij een autowasserij en kreeg hij van een klant een Nieuw 

Testament. In één nacht heeft hij het uitgelezen. Wat een openbaring: Iemand 

die van hem hield!  Details weet ik niet (meer), maar in grote lijnen ging het zo: 
hij ging een opleiding volgen, kreeg een goeie baan, trouwde en ging in 

Transsylvanië wonen - de droom van iedere 'zuiderling'. Maar na verloop van tijd 

werd hij onrustig.  

Was dit wat God van hem wilde? Er leefden in het gebied waar hij vandaan kwam 

nog zo veel kinders in erbarmelijke omstandigheden! Zijn christenvrienden 

verklaarden hem voor gek, maar hij en Ana konden niet anders. Zij remigreerden 

naar Dobrocea. 

Hij kreeg een piepklein baantje als bewaker van 

een kerkje-in-aanbouw in de buurt van Poarta 

Alba, een 'dependance' van de kerk in Constanta. 
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En daar is hij in 2004 begonnen met een paar uurtjes naschoolse opvang voor de 

kinderen van de allerarmsten. Huiswerkbegeleiding, Bijbelverhaal, en heel veel 

liefde. Als hij vertelt hoe hij is geholpen door Elpis en door 'vader Vasile' 

vertaalt Vasile dat iets anders: Georgica is door God geholpen. Zo bescheiden. 

Ook van zijn Meester geleerd, denk ik. We krijgen een rondleiding door het 

gebouw. Een doucheruimte is er al, keurig betegeld. Hebben jongens gedaan die 

jaren geleden gebruikmaakten van de opvang en nu bij een aannemer werken. We 

mogen ook een kijkje neen in 't kantoor waar de plannen worden uitgebroed. De 

bijbel ligt opengeslagen op het bureau en er staan 

twee stoelen: een voor Georgica en een voor God. 

Om vijf uur beginnen de kinderen binnen te 

druppelen. Schuchter, vanwege de buitenlandse 

auto's en de vreemde mensen die ze binnen zien 

zitten.  Georgica heeft echter alles in de gaten en 

de kinderen gaan voor alles, zoals eerder gezegd.  

Regelmatig springt hij dan ook op om ze over de 

drempel te helpen. Het zoontje van Georgica zit er 

ook tussen.  

Die is blind geboren. Dat is 

een hele strijd geweest met 

God voor deze vader. Twee 

'meesters' zijn inmiddels 

gearriveerd, twee jongens die 

eveneens jaren geleden door 

'vader Georgica' zijn 

opgevangen. Zo mooi!  

Ontroerend is het dat 

sommige kinderen hardop 

bidden en danken, voor 

broertjes en zusjes, voor een 

bed. Ze zeggen ook een bijbeltekst op. 

'Drei puncte' als het goed is. Dan komt de 

maaltijd: polenta en 'n drumstick.  

 

Na de maaltijd praten we nog verder met 

Georgica. We achten het raadzaam dat hij 

meteen werk maakt van een cv op hout, 

zodat de torenhoge stroomrekeningen tot 

het verleden gaan behoren - tot nu toe 

wordt er met de airco verwarmd; en 

Georgica stookt warm! 'Zo lekker voor de 
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kinderen,' zegt hij als we vragen of het niet wat minder kan. We beloven geld 

voor de verwarming, een goede wasmachine, voor de opvang van de kinders op de 

resterende twee werkdagen en om de douchecellen af te maken.  

De kinderen wonen in 

krotten en hij zou het 

heerlijk vinden om deze 

kinderen één of twee keer 

per week te kunnen laten 

douchen. Hij is zeer 

verheugd en bedankt ons, 

alsof we rechtstreeks met 

de spullen uit de hemel 

komen. Ach, 't is zo 

makkelijk om andermans 

geld uit te geven.  

(Janneke)  

 

 

Richard heeft aantekeningen gemaakt en heeft nog meer info: 

Dit jaar zijn we als stichting voor de eerste keer naar Zuidoost Roemenië 

geweest, om te kijken naar een nieuw project. Via de stichting Elpis hebben we 

vanuit dit gebied een hulpvraag gekregen. Het project is in het plaatsje Galesu, 

wat ongeveer 40 km van de Zwarte zee ligt. Bij aankomst ontmoeten wij Georgica 

die het project in Galesu opgezet heeft en coördineert. Om een indruk te geven 

van het verloop van zijn leven willen we eerst zijn levensverhaal vertellen. Het 

project  zal in dit verhaal direct verwerkt worden. 

Georgica is 29 jaar, is getrouwd en heeft twee kinderen. Zijn zoontje is 7 jaar 

oud en zijn dochter is 2.5 jaar en zij verwachten hun derde kindje. Georgica 

heeft er op zijn 7de jaar voor gekozen om op straat te gaan leven. De situatie 

thuis was zo slecht dat hij van thuis is weggelopen. In totaal heeft hij 11 jaar op 

straat geleefd. Deze jaren van zijn leven kunnen als volgt getypeerd worden: 

- Zijn eten  vond op straat in de prullenbakken. Verder begon hij al op jonge 

leeftijd met het stelen van eten uit magazijnen van supermarkten enz. 

- Zijn leven was eenzaam zonder familie en zonder liefde 

- Hij gebruikte veel drugs.  Zijn leven hing van liegen aan elkaar. 

- Hij verdiende wat geld met het wassen van auto’s om toch een klein beetje 

inkomen te hebben, maar dit was echter niet genoeg omdat hij drugs 

gebruikte. 
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- Hij heeft de eerste vier klassen van de lagere school doorlopen en ging 

daarna niet meer naar school. 

Toen hij op een dag een auto had gewassen kreeg hij als beloning van de eigenaar 

van die auto een bijbel in plaats van geld. Hij pakte de bijbel aan en de man reed 

weg met zijn gewassen auto. s ’avonds begon hij in de bijbel te lezen. Na een 

tijdje bijbellezen ging hij inzien hoe leeg zijn leven was. Geen school, geen geld 

en geen familie. Hij hoorde dat zijn ouders gescheiden waren en zijn moeder een 

nieuwe vriend had. De vriend van zijn moeder wilde zijn zusje gebruiken als 

prostituee om zo aan geld te komen. Hij was teleurgesteld in de situatie van zijn 

leven.  

Door het lezen van de bijbel begon hij de liefde van God te verstaan, waardoor 

hij begon met bidden. Hij kreeg een relatie met God en leefde met Hem. Hij zei 

tegen God dat hij zijn leven aan Hem wilde geven.  

Na 3 jaar strijd (intussen huurde hij een appartement) kwam hij bij een 

christelijke familie in Constanta (stad aan zwarte zee) terecht. Deze familie 

wilde hem bijbels onderwijs geven. In deze tijd begon hij ook weer naar school 

te gaan. 

In 2004 trouwde hij met zijn vrouw die toen 17 jaar oud was. Eigenlijk hadden ze 

geen geld om te trouwen. Ze hadden erop gerekend dat het geld dat ze zouden 

krijgen genoeg zou zijn om alles te betalen. Na de bruiloft bleek dat er precies 

genoeg geld was gegeven om alles te betalen. Dit ervoeren zij als verhoring op 

hun gebed. Na het trouwen verhuisden ze naar Oradea, wat aan de andere kant 

van Roemenië ligt om zo afstand te doen van hun oude (straat)leven. Zonder baan 

kwamen ze aan in Oradea. Na 1.5 maand had zijn vrouw een baan gevonden en 

moest Georgica op sollicitatiegesprek. Hij had geen enkele werkervaring buiten 

auto’s wassen en moest op gesprek om een opleiding als kok te gaan doen om 

vervolgens als kok aan het werk te gaan. Er waren 60 andere sollicitanten op die 

ook uitgenodigd waren voor een gesprek. Op het moment dat hij binnenkwam was 

de eerste vraag die gesteld werd: “Heb je ervaring als kok?” Zijn antwoord was 

nee. Direct na dit antwoord kreeg hij de mededeling dat hij weer kon vertrekken. 

Zonder enige toelichting ging hij weer terug naar het station om de trein naar 

huis te nemen. Terwijl hij op het station stond te wachten ging na 20 minuten 

zijn telefoon. De man van het sollicitatiegesprek belde hem op om mee te delen 

dat hij de volgende dag moest starten. Bij zijn baan werd hij goed voorzien van 

eten, wat in tegenstelling stond tot zijn leven in Zuid-Roemenië. Het leek erop 

dat het leven na het trouwen volledig positief veranderde.  
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Na 1.5 maand kwam het gevoel dat hij terug moest gaan naar Dobrogea (provincie 

waar hij vandaan kwam).  Zijn christelijke vrienden adviseerden hem om dit niet 

te doen en om in Oradea te blijven. Zij waren immers zo gezegend met het mooie 

leven dat ze daar opgebouwd hadden.  

Iedere nacht om 1 uur werd Georgica wakker met een diepe drang om terug te 

gaan naar Dobrogea. Het was moeilijk om een keuze te maken tussen blijven of 

terug gaan.  

Op een avond werd hij gebeld door de pastor van Constanta met de vraag of hij 

als beveiliger wilde gaan werken bij de kerk (dependance van de kerk in 

Constanta) in Galesu. Op dat moment ervoer hij het als Gods roeping om terug te 

gaan. Dezelfde avond nog is hij samen met zijn vrouw terug gegaan.  

Op 12 september 2004 s ’nachts om 0:00 uur arriveren ze in Galesu bij de 

dependance van de kerk. Er stond een casco van een gebouw zonder ramen en 

deuren. Dit was de kerk waar hij als beveiliger moest werken. Na de spullen in 

het midden van het casco gezet te hebben starten ze beiden met huilen en 

vroegen aan God wat dit voor doel had. 

De volgende morgen ging ze naar het dorpje om te kijken hoe het er daar uitzag. 

Tijdens het passeren van een leegstaande stal zagen zijn 3 kinderen in de stal 

zitten in de leeftijd van 2,5 tot 7 jaar. Deze kinderen waren gedumpt door hun 

ouders en zaten daar verlaten en alleen. Toen hij de situatie van deze kinderen  

zag, moest hij direct terugdenken aan zijn jeugd als straatkind. Dit was het 

antwoord van God op de vraag waarom zij terug moesten naar Dobrogea. God had 

hen geroepen om voor deze kinderen te gaan zorgen. Zij namen de kinderen mee 

en nodigden daarnaast ook andere kinderen uit van gezinnen die weinig tot niets 

hebben om een warme maaltijd te komen eten. Vanaf dat moment kwamen er 

iedere dag zo’n 40 kinderen eten. 

In totaal had hij € 40,- aan inkomsten om eten te kopen. Omdat dit niet genoeg 

was om ze iedere dag eten te geven, werden de kinderen iedere maandag, 

dinsdag en woensdag uitgenodigd. Zij zagen de dankbaarheid van de kinderen en 

kregen de droom om een kantine te bouwen zodat de kinderen droog konden 

zitten tijdens het eten. Geld om iets te bouwen was er niet dus begonnen ze aan 

God te vragen of hij wegen wilde openen voor de bouw van een kantine. Georgica 

ging naar vrienden om geld te vragen. Hij vond alleen één vriend die 30 dollar per 

maand wilde geven. Om de kinderen toch eten te kunnen geven van dit kleine 

beetje geld kocht hij slachtafval en haalde hiervan de nog enigszins eetbare 

stukjes ’vlees’ uit.  
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In deze tijd kwamen er mensen uit het dorp naar de kerk (die gefinancierd door 

de kerk in Constanta) inmiddels verder gebouwd was. Twee mensen uit de kerk 

boden aan om mee te helpen met koken. In de zomer aten de kinderen buiten en 

in de winter konden ze gebruik maken van de kerk. De kerk groeide en er kwamen 

circa 40 mensen (kinderen, ouders en jongeren) naar de kerk waar Georgica 

inmiddels pastor is. Iedere dienst werd er gebeden om geld voor een kantine.  

Op een dag stopte er een auto bij de kerk. Er stapte een Amerikaanse vrouw uit. 

Ze gaf Georgica een hand en vroeg hem of zij mee kon eten. Georgica zei dat het 

eten uit slachtafval bestond en zij dit dus niet kon eten. De vrouw bleef 

aandringen waardoor Georgica haar uiteindelijk te eten gaf. Na de maaltijd ging 

de vrouw verderop in het gras zitten en begon te bidden. Zonder verder gesprek 

vertrok zij weer. 

Na 6 maanden kwam deze Amerikaanse vrouw weer terug met geld om een 

kantine te kunnen bouwen. Dit was de verhoring op de vele gebeden van Georgica 

en zijn gemeente (en de vrouw). Gedurende de bouw van de kantine was de vrouw 

aanwezig. Na de afronding van de bouw is de vrouw vertrokken en hebben ze 

haar niet meer gezien. 

Na de bouw van de kantine kwam Georgica met Vasile Pop van stichting Elpis uit 

Dej in contact. Vasile ervoer de ontmoeting met Georgica als leiding van God. 

Nadat hij naar huis gegaan was bleef het project van Georgica door zijn hoofd 

spelen. 

Na de bouw van de kantine ontstond er al snel de behoefte voor uitbreiding van 

het gebouw. In Constanta vond Georgica Sergio die het geld gaf voor de 

uitbreiding van de kantine. Nadat deze bouw afgerond was startte Georgica met 

een naschools onderwijsprogramma voor de kinderen. Tijdens dit programma 

probeerde hij kinderen te helpen bij het doen van hun huiswerk. (veel ouders 

kunnen niet lezen en/of schrijven waardoor ze de kinderen niet kunnen helpen). 

Ook wilde hij hen méér leren. Dit alles gebeurde 9 jaar nadat hij terug was 

gegaan naar Dobrogea. Inmiddels is de eerste generatie kinderen die hij 

geholpen heeft tussen de 16 en 18 jaar. Deze jongeren zijn tot geloof gekomen 

en helpen nu mee als vrijwilligers in het naschoolse onderwijsprogramma. De 

kinderen krijgen nu ook bijbels onderwijs en 3x per week een warme maaltijd. 

Deze oudere jongeren hebben overdag een baan en zijn (mede door hulp van 

Georgica), klaar voor de toekomst. 1 van de kinderen die hij opgevangen heeft 

studeert nu theologie en 1 meisje was de beste op de hoge school en studeert nu 
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aan de universiteit. Dit zijn zo-al de zegeningen van God die Georgica mag 

ervaren in zijn leven.  

Naast de hulp aan de kinderen willen ze ook bescherming en geborgenheid aan 

hen geven. In het dorp komt veel incest voor waardoor kinderen beschadigd 

worden. Hierin probeert Georgica de kinderen te begeleiden en een thuis te 

bieden. Samen met zijn vrouw wil hij functioneren als een groot gezin in plaats 

van een opvangcentrum.  De reden waarom de kinderen niet elders opgevangen 

worden en de gezinnen vaak ook redelijk groot zijn, is, dat de ouders voor ieder 

kind kinderbijslag krijgen. 

In het dorp heeft praktisch niemand een douche. Daarom ontstond er 4 jaar 

geleden de behoefte voor de bouw van een gebouw waarin douches, toiletten en 

een wasmachine aanwezig zouden zijn. Op een zaterdag zijn ze met de jongeren 

die in het programma meegedraaid hebben (en die nu als leraar voor de kinderen 

meedraaien), gestart met het maken een fundering.  

Om geld te verzamelen gingen ze met de kinderen naar kerken om te zingen. De 

kerken doneerden hiervoor een bedrag waardoor er weer een stukje gebouwd 

kon worden.  

Door het contact tussen Vasile en  Georgica  ontstond de uitnodiging van Vasile 

aan ons, ( B.L.S.) en werden wij uitgenodigd om dit project te bezoeken. Na het 

bovenstaande verhaal gehoord te hebben waren wij zeer onder de indruk van het 

levensverhaal van Georgica.  De weg die God met hem gegaan is (en gaat), is 

wonderlijk, vaak moeilijk maar rijk gezegend. Wij ervoeren als groep dat  God 

ons daar gebracht heeft. s ’avonds maakten wij het programma van de naschoolse 

opvang mee. De kinderen kregen bijbels onderwijs en een maaltijd. Wij hadden 

het toetje voor de kinderen gekocht dat goed in de smaak viel.  

 

Het gebouw dat bestemd is voor de douches, toilet en wasmachine is nog niet af. 

Het geld is op en zij kunnen het niet afmaken. Daarnaast wordt het gebouw 

elektrisch verwarmd waardoor de rekening gigantisch hoog is. Wij mochten van 

hetgeen wij ontvangen hadden direct concrete hulp verlenen waaronder een hout 

gestookte C.V. wat veel elektriciteit zal besparen. Wat er verder voor concrete 

hulp gegeven is kunt u hieronder vinden.  

 

Verder bestaat de wens om nog een gebouwtje neer te zetten waarin 8 

slaapplaatsen gerealiseerd kunnen worden om straatkinderen in eerste instantie 
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op te kunnen vangen. Wij hebben dit als project meegenomen en willen bekijken 

wat de mogelijkheden zijn om dit te sponsoren. 

Georgica en zijn gezin hebben een klein huisje dat gebouw is op grond wat zij van 

de gemeente gekregen hebben.  Zoals al eerder aangegeven, is zijn zoontje van 7 

jaar blind. Toen het kindje geboren werd kon hij dit moeilijk accepteren en 

stelde God de vraag waarom? Na een moeilijk periode kon hij accepteren dat dit 

de weg van God is met zijn leven. Na 4 jaar werd hun dochtertje geboren. 

Het team dat we ontmoetten: 

 

 

Omdat zijn zoontje blind is gaat hij twee dagen in de week naar een speciale 

school in Constanta. Constanta ligt 40 km van Galesu. De kosten voor de 

brandstof zijn dus fors. Wij hebben voor 2013 toe mogen zeggen dat de 

brandstof door Basic Life Support betaald wordt. 

Om zijn zoontje onderwijs te kunnen geven hebben ze een Braille leesmachine 

nodig. Deze heeft hij nodig om de volgende klassen te kunnen volgen. Deze 
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machine kost tweedehands circa € 1500,- en is onmogelijk voor hem om te kopen. 

Wij hebben toegezegd om te informeren wat de kosten/ mogelijkheden zijn om 

een dergelijk machine te kopen. 

 

 

 

 

 

Concreet verleende hulp 

- Digitale Camera voor maken van foto’s voor rapportage en voortgang 

projecten € 100,- 

- Hout gestookte kachel incl. installatie materiaal, radiatoren en leidingwerk 

€ 1650,-   

- Afronden van de douches: € 660,- 

- Wasmachine van hoge kwaliteit: € 300,- 

- Afzuiging voor douches € 790,- 

 

Maandelijkse sponsoring vanaf 1-11-2012 tot 31-12-2013  € 450,- p/m: 

- Diesel voor Georgica € 150,- per maand. 

- Van 3 naar 5 dagen per week warme maaltijd voor arme kinderen € 300,- 

per maand. 

We kijken of wij iets kunnen betekenen m.b.t. de Braille machine voor zijn 

zoontje. 

 

Ook Wim heeft nog pakjes van z’n moeder over, die hier zeer welkom zijn. 

Jongens een blauwe en de 

meiden een roze.  

Als de ontroering een 

beetje gezakt is, belooft 

Georgica dat hij in de 

toekomst bij 

voetbalwedstrijden tussen 

Roemenië en Nederland voor 
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Oranje zal zijn. Dit is een bijzondere dag, een dag van uitersten. Schrijnende 

armoede, maar ook veel liefde en zegen. Ik had dit niet graag willen missen! Ik 

kon het ‘s avonds  allemaal niet meer verwerken en ging huilend eerder van het 

restaurant naar het hotel. (Even nix ! even bijkomen.) 

 

Woensdag 31 oktober de terugreis van drie dagen. 

‘s avonds is het pension in Arad niet gemakkelijk te vinden. We laten een taxi 

voor ons uit rijden (kosten 15 Ron = een kwartier voor ongeveer € 3.30) 

 

Donderdag 1 november (De dag na Hervormingsdag) Richard begint inderdaad 

opnieuw (Hervormingsdag). Alles is eruit.  

 

‘s Morgens aan de ontbijttafel van het hotelletje komt Martin wat laat en ook 

bedrukt, aan tafel zitten: “Wij hebben een probleem”, zegt hij en vertelt hoe 

belabberd  Richard en hij hebben geslapen.  Goede raad is duur maar gelukkig 

heeft Jan-Willem een reddende functie in deze omstandigheden. (Een heuse 

medicijndoos met van alles wat) De ergste nood/pijn wordt weggeslikt en het 

verdere van de dag ligt Richard heerlijk te slapen. Gelukkig was hij alles kwijt, 

zodat hij vrijwel niet meer misselijk is. 

 

’s Avonds arriveren we bij Jozef & Catarina. 

Alles als vanouds. Altijd weer hartelijk maar ook wéér ouder. (net als wij) 

  

Vrijdag 2 november kunnen we aan de laatste kilometers gaan werken. 

De auto’s hebben zich 

prima gehouden. 

Aan het eind van deze 

dag blijkt de reis 5602 

km. te zijn geweest.  

Wat een zegen om 

veilig en wel samen de 

reis af te kunnen 

sluiten. 

Dat dit niet 

vanzelfsprekend is, 

blijkt wel uit wat we 

soms onderweg 

tegenkwamen. 

 

 

Wij mochten weer veilig thuiskomen. 
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Soli Deo Gloria. 

 

 


