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van de inleiding. (hij moest op een hele pagina omdat het een foto is)

Hierna geeft hij ons de zegen van de 

bemoedigend). 

 

1400 km. voor de boeg voor deze dag.

Izak: We vertrekken ongeveer 05.40 uur en hebben een goede reis.

De eerste paar uur hebben de chauffeurs wel last van storm en regen

natuurlijk nog donker. Maar dan,……. als we Nederland goed en wel achter ons 

hebben gelaten, breekt de zon door en is het droog HEERLIJK !

Het wordt steeds warmer en aan het einde van de dag is het kwik zelf de 20 

graden gepasseerd. (ongelofelijk

Onder weg hebben we geen file, maar zien aan de andere kant wel dat er een 

zwaar ongeluk gebeurd is. In een flits zien sommigen dat er een vrachtwagen 

gekanteld is met daaronder één of meerdere personenauto’s

 

We slapen heerlijk en om 07.00 uur is 

het tijd voor het ontbijt. 
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Aad, Wim, Leonieke,  Simone, Janneke, Sebastiaan, Myrthe & Izak.

Vertrekdatum 28 oktober. 

04.50 uur Alblasserdam/05.10 uur Hardinxveld Giesendam 

Dick, de vader van Myrthe, opent deze reis door met ons te lezen 

t/m 17 over het gebod van de liefde. Iets verder hieronder de gescande versie 

(hij moest op een hele pagina omdat het een foto is)

Hierna geeft hij ons de zegen van de drieënige God mee. (heel mooi en 

1400 km. voor de boeg voor deze dag. 

We vertrekken ongeveer 05.40 uur en hebben een goede reis.

De eerste paar uur hebben de chauffeurs wel last van storm en regen

natuurlijk nog donker. Maar dan,……. als we Nederland goed en wel achter ons 

hebben gelaten, breekt de zon door en is het droog HEERLIJK ! 

Het wordt steeds warmer en aan het einde van de dag is het kwik zelf de 20 

graden gepasseerd. (ongelofelijk op deze datum) 

Onder weg hebben we geen file, maar zien aan de andere kant wel dat er een 

zwaar ongeluk gebeurd is. In een flits zien sommigen dat er een vrachtwagen 

gekanteld is met daaronder één of meerdere personenauto’s………………

Na een voorspoedige rei

bij het Paprikahotel waar we eten en de 

reis vervolgen naar Torakbalint  (vlak 

voor Boedapest). Aankomsttijd 21.30 

uur. 

We slapen heerlijk en om 07.00 uur is 

 

Aad, Wim, Leonieke,  Simone, Janneke, Sebastiaan, Myrthe & Izak. 

door met ons te lezen Joh. 15 vers 9 

ieronder de gescande versie 

(hij moest op een hele pagina omdat het een foto is) 

God mee. (heel mooi en 

We vertrekken ongeveer 05.40 uur en hebben een goede reis. 

De eerste paar uur hebben de chauffeurs wel last van storm en regen, en het is 

natuurlijk nog donker. Maar dan,……. als we Nederland goed en wel achter ons 

 

Het wordt steeds warmer en aan het einde van de dag is het kwik zelf de 20 

Onder weg hebben we geen file, maar zien aan de andere kant wel dat er een 

zwaar ongeluk gebeurd is. In een flits zien sommigen dat er een vrachtwagen 

……………… 

Na een voorspoedige reis komen we aan 

bij het Paprikahotel waar we eten en de 

reis vervolgen naar Torakbalint  (vlak 

voor Boedapest). Aankomsttijd 21.30 



 
 
 
 
 



Het is morgen geweest, het is avond geweest, de tweede dag… 
Leonieke zit alvast de penningmeesteres uit te hangen in de eetzaal.  
Met uiterste precisie worden de uitgaven van de vorige dag overgenomen van de 

verzamelde kassabonnen. Na het ontbijt tanken we 
bij het naastgelegen pompstation.  De pompbe-
diende is eigenwijs en laat ons niet toe om van de 
ene auto dóór te tanken in de tweede.  Gevolg:  
Eerst wachten tot er eindelijk is afgerekend en 
daarna voor de tweede keer in de rij staan voor de 
kassa. (Mfuiluh Leip).  Maar om 08.10 uur is het 
dan zo ver dat we de reis voort kunnen zetten. 
Om 12.10 uur passeren we de grens van Roemenië 
en trekken door de schitterende bergen met 
uiteraard een tussenstop op het hoogste punt. 
Daar waar we normaal dat parkeerterrein oprijden 
is nu de uitgang. Ze hebben vóór het gebouw een 

inrit gemaakt zodat je nu om het 
restaurant heen kan rijden en aan de 
andere kant er weer af. 
Ook zijn er prachtige bankjes met 
afdakjes aan de rand van de afgrond  
geplaatst, zodat je even heerlijk uit 
kan rusten en eventueel wat eten. 

Het aantal honden op deze 
parkeerplaats is drastisch 
verminderd.  Ik tel er nog 
maar twee. We neuzen 
even in de prullariawinkel 
en vervolgen de reis. Het 

is inmiddels 25 !!! graden 

boven nul. 
Om 16.10 uur arriveren we 
bij Ecce-homo (17.10 uur 
plaatselijke tijd). 
We komen Reswan tegen die ons hartelijk verwelkomt en ons meedeelt dat we 
eigenlijk een dag later pas verwacht worden, maar dat het verder niet geeft. 
Morgen zien we wel hoe we één en ander recht kunnen breien met het andere 
personeel. We laden onze tassen en de levensmiddelen uit en zetten koffie. 



Na wat overleg besluiten we een wandelingetje door het centrum te maken en bij 
het stoplicht, vlakbij de markt een broodje met gyros o.i.d. te nuttigen. 
Even later is dit realiteit geworden en lopen we richting Kaufland. 
We doen wat boodschappen en hebben daarna een gezellige avond op het balkon.  

(het lijkt wel zomer). 
Tegen een uur of twee zijn 
ook de laatsten (Wim & 
Aad) gaan slapen.  
Triiing:  07.00 uur gaan we 
met een paar mensen 
brood en melk kopen. De 
‘melk’ blijkt yoghurt te 
zijn, maar goed,…ook 
lekker. 
We ontmoeten de 
medewerkers van Ecce-
homo maar missen er dit 
jaar ook weer een paar.  

Na wat overleg gaan we in drie groepen uiteen om gezinnen en ouderen te 
bezoeken.  
 
Janneke: Jong geleerd = (al jong) gedaan. 
Acht mensen verdelen over drie groepen: Wim en ik gaan samen met Lavinia mee. 
Nee, haar Engels is in het afgelopen jaar niet merkbaar verbeterd. Daarom is 
het voor haar heerlijk dat we bij Alin beginnen. Hij spreekt vloeibaar Engels, 
zodat zij niet hoeft te vertalen. Terwijl wij met de sponsorzoon van Sjors en 
Lenie van der Kraan praten, 
heeft zij ’n onderonsje met 
zijn vader en ’n tante die 
regelmatig langskomt om te 
helpen. 
 Wat een slimme praat doet 
deze jongen, ondanks zijn 
slechts 17 jaar! Vorig jaar 
was hij nog vast van plan in 
Engeland te gaan studeren, 
maar nu vertelt hij dat hij 

zich realiseert dat dat ook 
niet alles is. De univer-
siteiten in Roemenië zijn 
ook goed en ’t is veel voordeliger om in ’t eigen land te studeren. Bovendien: als 



je in ’t buitenland gaat studeren is de kans dat je daar blijft hangen best groot, 
en hij wil nou juist iets voor zijn eigen land betekenen. De nadelen van studeren 
met een beurs van een bedrijf heeft hij het afgelopen jaar ook zorgvuldig 
overwogen: na je afstuderen moet je dan natuurlijk een aantal jaar voor zo’n 
bedrijf werken, en stel je voor dat Bosch hem werk te doen geeft waar hij geen 
zin in heeft… Stel dat hij niet mag programmeren, maar met hardware aan de 
gang moet… Nou, hij heeft nog even om daar ’n beslissing over te nemen. ’t Is 
heel mooi om te zien dat hij in ieder geval niet klakkeloos voor de makkelijkste 
manier kiest. Hij vertelt ons ook waar hij, onder andere, zijn motivatie vandaan 

haalt. Hij heeft Nick Vujicic gezien, 
de man die zonder armen en benen 
werd geboren, maar surft, getrouwd 
en vader is, en de wereld rondreist 
om mensen met Gods blijde bood-
schap te bereiken en te bemoedigen. 
‘Als hij zonder armen en benen iets 
moois van zijn leven maakt, dan moet 
ik, mét armen en benen, toch zeker 
iets kunnen betekenen voor de 
mensen om me heen.’ Bewondering! 

We leren van hem de les van de waarde van de kleine dingen: ‘Een kaarsje is 
belangrijker dan de zon.’ Eh… Altijd gedacht dat ’t andersom is. ‘Met de zon kun 
je de nacht niet verlichten, maar met een kaarsje wel.’ 
 
Geld maakt niet gelukkig, maar helpt soms enorm. 
Hierna gaan we door naar de jongen met de brandwonden. Vorig jaar ontdekten 
we hem; we hebben toen in Alblasserdam een 
actie gevoerd voor de kosten van operaties, 
zalf en dergelijke. Hij was toen al behoorlijk 
beperkt in zijn bewegingsvrijheid: z’n arm kon 
niet gestrekt en onder zijn oksel zat ’t al 
helemaal vergroeid. Wat schitterend om het 
resultaat van de eerste behandelingen in het 
ziekenhuis te zien. (Dank, allereerst aan God, 
maar ook aan al die sponsors die deze 
verandering mogelijk hebben gemaakt.) Lavinia 
had van haar baas de wind van voren gekregen 

omdat zij dat niet eerder had ontdekt en de 
familie had haar onlangs uitgekafferd omdat 
het geld voor de behandeling van deze jongen 
van haar niet mag worden gebruikt voor de overige problemen van het gezin nu 



de vader in de ziektewet 
zit. Gelukkig kan Wim heel 
rustig en heel duidelijk 
uitleggen dat het niet óns 
geld is dat we geven, dat 
we ’t dus niet kunnen 
uitgeven zoals wij willen, 
maar dat het door onze 
achterban specifiek voor 
de behandeling van Ioan 
gegeven is. Ja, pa en ma 
begrijpen het. 
Na afloop vraag ik Lavinia 
of het niet lastig voor haar 
is dat zij nu ja knikken en 
amen zeggen, zo poeslief 
en aardig, terwijl zij 
onlangs zo op haar hebben 
gemopperd – moeder leek 
een pittige tante. ‘Dat is 
niet de eerste keer,’ 
antwoordt zij laconiek.  
 
 

Dan bezoeken we ’n armelijk huisje waar een oudere man en vrouw wonen, met 
hun dochter en kleinzoon; de schoonzoon woont er af en toe. Een andere dochter 
met haar dochtertje bivakkeert er wanneer ze hommeles heeft met haar 
echtgenoot. Een zogenaamde ‘disorganized family’, zou George het noemen. Een 
van de problemen van dit samengestelde huisgezin is dat de eigenaar de woning 
opeist.  
Tot slot gaan we op bezoek bij een moeder met een dochter van ’n jaar of tien. 
Het meisje heeft hartklachten en de moeder kanker. Je zou denken in een 
troosteloze toestand te geraken, maar dat was geenszins het geval. Het 
appartementje was keurig, moeder en dochter zagen er goed verzorgd uit. 
Moeder was mooi en straalde! Vooral toen Lavinia voorstelde met elkaar te 
bidden. Een blijde ontmoeting!  
 

Onderweg haalde Lavinia een ansichtkaart van Praha uit haar tas. 
‘Op deze brug heeft mijn fiancé me ten huwelijk gevraagd,’ 
vertelde ze stralend. ’n Dotje is ze; je móet haar wel knuffelen 
af en toe!  

Vorig jaar voor de behandeling 



Als laatste groep kwamen we – meer of minder schuldbewust – bij Ecce Homo 
terug.  
 
Opgestapeld leed met 

uitzicht. Siep & Leo: Je 
weet niet wat je moet 
verwach-ten als je naar de 
deur toeloopt. De woning 
was in twee delen verdeeld 
In één gedeelte staat haar 
bed, het andere gedeelte 
is de keuken en het toilet 
in één. Toen we 
binnenkwamen zagen we 
een oude dame staan, ze 
kon zichzelf nog maar 
amper overeind houden. 
Naast haar bed stond een rollator waar ze eigenlijk in huis niets mee kan maar 
buiten in haar tuin ook niet, of te wel, ze zit hele dagen aan een tafeltje. De 
vrouw is ziek, kanker in haar hoofd Nadat ze was gaan zitten begon ze te 
vertellen over haar leven en haar ziektes. Ze vertelde ons dat ze diabetes heeft 
en dat de ene helft van haar hersenen niet meer werkt.  Ook heeft ze een tumor 
in haar buik gehad van 14 kilo. Ze krijg een pensioen van 80 euro in de maand. 
Daar moet ze haar medicij-nen, voedsel, gas en licht van betalen. Haar man is 
overleden. Ze heeft nog een zoon maar die kan niet voor haar zorgen, omdat hij 
kanker en diabetes heeft. Hij ligt de hele dag op bed.  Ze vertelde dat ze ‘s 
morgens een keer was gevallen en niet meer overeind kon komen. Ze heeft toen 
net zo lang op de grond gelegen tot  er een man kwam om haar eten te brengen. 
Elke dag komt er een meneer van een andere organisatie haar eten brengen, 

verdeeld in drie porties voor de hele dag. Wat ik zelf bijzonder vond is dat ze 
vertelde dat ze elke keer de kracht van God krijgt om het vol te blijven houden, 
en dat ze daar haar hoop op vestigt. Simone is nu de sponsor van deze oma geworden 
(red.) 

 
Typisch voorbeeld van het ouderenprobleem in Roemenië Siep: 

We kwamen aan bij het omaatje en eigenlijk werden we met open armen 
ontvangen. Toen we binnenkwamen zagen we een teiltje met heel zwart water 
staan, waar ze de vloer mee had gedweild. Het is een erg sterke vrouw, druk aan 
de schoonmaak alles was netjes, en dan zonder water stroom gas, met een klein 
raampje daglicht. Toen we waren gaan zitten begon ze te vertellen. Haar man zit 
tot december in de gevangenis omdat hij (als taxichauffeur) per ongeluk iemand 
heeft aangereden. Hij heeft daar pas  een hartinfarct gehad dus nú ligt hij in 



het ziekenhuis van de gevangenis. De kosten voor verder onderzoek zijn 55 euro 
maar dat geld heeft ze niet. Ze 
vertelt dat haar kleinzoon van 8 
bij haar woont omdat haar zoon 
niet voor hem zorgt want die zit 
aan de drugs. Er is geen gas om 
op te koken en ook heeft zij 
geen water en licht, ze heeft 
alleen kaarsen voor ‘s avonds. De 
prijs van een gasfles is 16 euro. 
Ze mag van haar huisbaas geen 
hout stoken, waaróm weten wij 
niet. En als klap op de vuurpijl 

heeft ze kans om uit haar huis gezet te worden omdat ze de huur niet kan 
betalen omdat er geen inkomen is. 
 
Izak : Myrthe Sebastiaan en Izak gaan samen met Maria op pad. 
Ze worden gereden door Alex, die net twee maanden z’n rijbewijs heeft. 
De remmen van de Dacia zijn geheel versleten, waardoor er angstaanjagende 
momenten voorbij gaan. Na een paar bezoeken ruilen we daarom dit gevaar ook 
voor een ‘betere’ versie. 

“Het recht moet z’n loop hebben” (maar soms lukt dat niet) 
Van het eerste gezin (CJ 2310), is een rapport, maar we kunnen de volgende 
dingen aanvullen: Moeder is drie jaar 
geleden aangereden door een man die 
niet verzekerd was en loopt nu met 
een pin in haar onderbeen. Voor de 
rechtbank is dit een slepende kwes-
tie omdat de dader blijft ontkennen.  
Waarschijnlijk wordt het dossier a.s. 
januari/februari (na het derde jaar) 
gesloten en komt moeders in aanmer-
king voor vergoeding uit een centrale 
verzekeringspot waar dit soort 
dingen van bekostigd worden als er geen aanwijsbare dader is. Daarna kan er 
eindelijk verder worden gegaan met het verwijderen van de pin uit haar been en 
dat wordt wel tijd ook, want er dreigen nu al schroeven van de pin naar de 
buitenkant van haar been te komen.  Daarom heeft ze vaak behoorlijk pijn. Op de 
vraag waarom het jochie niet naar school is vertelt moeder dat er veel meer 
kinderen in de wijk wonen dan het schooltje aankan. ’s Morgens gaan de jongste 
kinderen naar school en ’s middags de ouderen groepen. 



 
Izak: “Het nieuwe leven” 
We bezoeken nog twee gezinnen die we niet sponsoren, 
maar waar we wel eerder geweest zijn. Inmiddels ligt 
een weer een nieuwe Roemeen in de wieg. 
Hij is helemaal weg van mij. Hij blijft maar naar mij 
lachen. 
Wél om te huilen eigenlijk, zo’n wurm in een soort 

wiegje met een jas over hem/haar(?) heen. Hoe zal het leven er voor hem/haar 
uit gaan zien, als je op deze 
manier moet starten? Wat 
voor leed zal dit kind nog 
moeten verdragen? 
Sebastiaan kan bij deze twee 
gezinnen wel aardig wat 
kleding ‘slijten’ die van z’n 
eigen kinderen zijn geweest.  
 
Een duwtje in de rug noemen 
wij dat, maar voor hen ???? 
(HEERLIJK!!!) 
Izak: Het volgende gezin is 
weer een verhaal apart (CJ2359) Roba. Samengevat lijkt het op een dobber 
waarvan het bovenste puntje nog net boven water staat, maar nooit zal hij eens 
rustig kunnen gaan liggen omdat dat het gewicht onderaan altijd maar hetzelfde 
blijft. Moeder heeft door reorganisatie haar baan verloren en is daar behoorlijk 
depressief van geworden. Daar komt bij dat de zoon op hetzelfde bedrijf als 
zijn vader is gaan werken, maar na twee weken vond, dat hij onderbetaald werd 
en heeft het bedrijf vaarwel gezegd en is van huis weggelopen. De eerste 
maanden kwam er nog wel eens een telefoontje, maar nu hebben ze al vijf weken 
niets meer van hem gehoord en dat vreet aan de ziel van z’n moeder. 
Zij is aan het eten geslagen en woog op het laatst 160 kg. Inmiddels is er een 
programma gestart waardoor ze inmiddels weer 10 kg. kwijt is.  (uiteraard 
hebben we hier geen foto gemaakt, beetje gênant). 
Vader werkt alle dagen en probeert zelfs door overwerk de schulden af te 
lossen.  Iedere maand proberen ze een stukje af te lossen, maar omdat er een 
groot deel van de schuld openblijft staan, betalen ze eigenlijk alleen maar de 
rente die er is bijgekomen. Ik vraag wat de hoogte van die schulden bij elkaar is, 
en houd me schrap. Dan komt het verbluffende antwoord: 600 lei (ongeveer  
€ 140) Als die vreselijke 600 lei er tussenuit zou zijn, kunnen ze weer met een 
schone lei beginnen. We zullen het overleggen in de groep.  



Later wordt besloten het geld te schenken. Wat hebben wij, dat we niet 
gekregen hebben? 
 
Izak: 3 X 1 = 0…. (sorry!) Toen naar een gezin; een moeder met drie werkende 
zoons van rond de 45/50 jaar, die het 
vertikken voldoende geld aan hun moeder te 
geven. De ene zoon heeft een motorfiets 
aangeschaft en moet per maand al zo veel 
betalen dat hij niet méér aan z’n moeder kan 
geven. Ze betalen alleen iets van de huur en 
het gas en licht, maar het ‘huisje’ dient nodig 
uitgemest en geverfd te worden maar ze 
heeft geen geld. Wij van Basic life support 
voelen ons niet geroepen hierin te investeren als er drie lonen binnenkomen. 
 
 
Izak: “En zo wij zeer sterk zijn 80 jaren, en het uitnemendste is moeite en 
verdriet” (Psalm 90) 

Het laatste gezin is een heel triest 
verhaal; (Cioban) 
Moeder is nu 82 jaar. Haar zoon is 
vorig jaar op 58 jarige leeftijd aan 
leverkanker overleden. Z’n broer is 
nu 57 en zit vóór ons op de kale 
beton. Hij is spastisch. Z’n 
bovenarmen zitten opgetrokken aan 
zijn lichaam en zijn onderbenen 
staan naast z’n knieën links en 
rechts naar buiten gedraaid. Hij is 

goed bij zijn verstand,  maar 
doordat hij heel verwrongen praat, lijkt het, of hij niet goed bij z’n hoofd is. 
Onvoorstelbaar dat hij nog regelmatig 
een brede grijns tevoorschijn tovert. 
Hij heeft een rolstoel waarmee hij 
gelukkig de bood-schappen nog kan 
doen. Van één winkel is het personeel 
behulpzaam hem te helpen, de andere 

omliggende winkels vertikken dat. 
Moeder is het leven echt moe. Ze is 
drie keer in haar boezem geopereerd 
en haalt piepend adem. Op de vraag of 



ze in God gelooft, beaamt ze dit. Ik vertel haar dat God al in de bijbel gezegd 
heeft dat het boven de 80 jaar niet fijn is, maar dat Hij van ons houdt en een 
betere toekomst voor ons in petto heeft zonder rolstoelen en zo. Ik vraag of ze 

het goed vindt als we samen 
bidden. Met haar goedvinden 
pak ik haar handen en wil 
beginnen, maar zij begint al te 
bidden. Als ze klaar is bid ik 
(voor zover dit lukt) in het 
Nederlands voor deze mensen. 
Van Maria begrijpen we dat ze 
allebei niet kunnen lezen dus 
als Maria komt, leest ze ook 
uit de bijbel voor. De zoon 
gelooft niet in God. Ik vraag 
of Maria de volgende keer 

Joh. 3 de verzen 14 t/m 18 voor wil lezen. En aan de zoon vraag ik of hij dan goed 
wil luisteren naar die paar teksten. God heeft het beste met jou en mij voor. 
Maria pakt gelijk haar bijbeltje en leest de genoemde verzen voor. Hierna nemen 
we afscheid en keren terug naar Ecce-homo.  
 
 
Na veel zweten en afzien mogen we namens de (fiets)-bikkels  € 15.000 afgeven. 

Even wat eten en dan 
naar het kindertehuis 
‘La-noi.’ 

We worden hartelijk ontvangen en laten de film van 
de sponsorfietstocht zien.  



Hierna geeft Myrthe een berg speelgoed aan de kinderen. Ze heeft dit vanmid-
dag op de markt 
gekocht van het 
geld dat haar oma 
speciaal  voor de 
kinderen heeft 
meegegeven. Er 
wordt direct heel 
leuk mee ge-speeld. 
Verschil-lenden van 
ons spelen het 
spelletje mee.  
Ook is het heel leuk 
dat de kinderen al 
het speelgoed eerst 
aan de 
‘moeder/sociaal 

werker ‘ van het tehuis laten zien, die iedere keer heel verrast ‘Wouwwwww’ 
zegt. 
Het is inmiddels trouwens de derde sociaal werker in één jaar en dan is dat wel 
extra fijn als de kin-deren 
zó met haar omgaan ! De 
volgende dag echter, 

(tijdens de bespreking) 

horen we, dat ook deze 

sociaal werker ont-slag 

heeft genomen. 
(Onvoorstelbaar !!!) We 
vertrekken weer naar 
Ecce-homo waar we samen 
met de medewerkers van 
Ecce-homo de maal-tijd 
gebruiken. We laten de 
film van de fietstocht zien 
en nemen afscheid van elkaar. Na nog wat geleuter gaan we slapen. 
 

Janneke: Tijdens de maaltijd kijk ik met bewondering en 
enige jaloezie toe terwijl Myrthe en Simone schijnbaar 
met het grootste gemak communiceren met Ildi en 
Camelia. Die donderse toren van Babel ook…! 
 
 



Izak :donderdag 31 oktober 2013: 

Het is donker weer. Om 08.30 
uur vertrekken we naar Semleul 
en worden in de stralende zon 
(terwijl het in Nederland bizar weer 

is) ontvangen door Claudia & 
Danuts. Ze reden nota bene 
ineens voor ons. En hadden ons 
dus onderweg al zien rijden. Na 
een hartelijke begroeting 
stellen ze voor om direct twee 
gezinnen te gaan bezoeken om 
daarna in de kerk koffie te gaan 

drinken en daarna nog zo’n drie à vier gezinnen te bezoeken, máááár, 
verschillenden van ons moeten naar de w.c., dus eerst naar de kerk dan maar. 
Zo, en dan nu dan naar de gezinnen. 
 

Neef gaat vóór op eigen dochter? (in de kou laten staan?) 
Aad : We beginnen bij Maria Soitos.  Zij is doofstom. Het is best een mooi ruim 
huis met een grote schuur/afdak erachter. Soms vraag je je af hoe raar zaken 
geregeld worden.  Wat ik hiermee bedoel? Wel, Maria is een alleenstaande vrouw 
van begin middelbare leef-tijd en 
haar ouders zijn al een aantal 
jaren geleden overleden en toen 
is testa-mentair vastgelegd dat 
een neef het huis erft. Maria 
(nota bene de eigen doch-ter) 
mag er nog blijven wonen, maar 
als 1 van de kinderen van deze 
neef straks woonruimte gaat 
zoeken dan is de kans heel groot 
dat Maria haar huis uit moet. Dat 
begrijp ik echt niet! Gelukkig is 
er een buurvrouw die zich om haar bekommert en die  goed met haar kan 
communiceren en haar regelmatig  van eten voorziet. (heel mooi !) Een keer bood 
de buurvrouw haar een zelfgebakken koekje aan, maar verstaan kan ze de 
buurvrouw natuurlijk niet. Ze nam de hele schaal aan en at hem helemaal leeg 
waar ze bijstond, zo’n honger had ze. 
Het huis ziet er verder wel redelijk uit maar voedsel voor de winter of hout om 
te verwarmen is er (nog) niet. Wij zeggen Claudia later € 250.= toe om voor 
Maria  hout en voedsel voor de winter te kopen. Wat wij in Nederland gaan doen 
is, zoeken naar een gasfornuis of gasstel voor Maria.  



Izak:  “Slavernij”  Hierna bezoeken we Usjan.  
Deze familie is een soort gevlucht 
vanuit de omgeving van Bihor. 
Ze hebben daar acht jaar voor een 
boer gewerkt ,kregen alleen maar 
kost en inwoning maar geen loon. Ze 
werden dus ‘gewoon’ als slaaf mis-
bruikt.Smerig eigenlijk als je erover 
nadenkt. Ik denk dat de boer 
gedacht heeft: “Overal in Roemenië 
is armoe,…. Ze mogen blij zijn dat ze 
onderdak, eten en drinken bij mij 

krijgen”. Maar dat is mijn idee hierover. In 
de bijbel lees ik: ”De arbeider is zijn 
loon waardig”. Hoe het ook zij, ze zijn 
daar weggegaan en in het plaggen-
hutje van de oudste zoon komen 
wonen in semleul. Daar is men na wat 
sparen, begonnen om er een flink stuk 
aan te bouwen, maar vrij kort na de 
start van de verbouwing is de man in 
het ziekenhuis terecht gekomen 
vanwege hart en leverproblemen. Het 

zou fijn zijn als er een stroomaansluiting in het huisje kon komen maar daarvoor 
moeten de eigendomspapieren getoond kunnen worden, en die had men niet. 
Inmiddels hebben ze in Hongarije toch nog hele oude eigendomsbewijzen 
gevonden uit de periode 1720/1750. Met die papieren is men een stuk verder 
gekomen, maar de gemeentelijke molens malen erg langzaam. Als de papieren in 
orde komen is men er ook nog niet, omdat een paal en de aansluiting  € 900,= 

kost. Twee zoons zijn getrouwd en eentje is nog thuis. 
Toen hij in de op-een-na-laatste klas van de lagere school zat is hij van school 
gegaan om te werken. (Niet slim natuurlijk.) Omdat men in de omgeving allemaal 

op eigen grond aan het werk is en daardoor 
zelfvoorzienend is, heeft men geen geld om 
iemand in dienst te nemen tegen loon. Hij is 
daarom een poos naar Hongarije gegaan om te 
werken, maar vanwege de maandenlange 

periode van regen, viel er eigenlijk ook weinig 
te doen en is hij dus maar weer naar huis 
gegaan met € 250,= op zak. Hij is nu 18 jaar 
oud. Nu Pa in het ziekenhuis ligt krijgt men 



maar € 110,= per maand waarvan zo’n € 55,- nodig is voor de speciale medicijnen 
in het ziekenhuis. 
Moeder probeert ook wel aan een baan te komen maar wordt steeds afgewezen 
omdat ze een glazen oog heeft. Gisteren is ze naar haar man in het ziekenhuis 
geweest. Het gaat niet echt goed, hij houdt veel vocht vast. 
Zij is nu 50 jaar oud, haar man 49. Boven de 50 is het (net als in Nederland) 
moeilijk om aan werk te komen. De drie jaar sponsorhulp via Ecce-homo zijn nu zo 
goed als om, maar Claudia vindt het erg moeilijk om dit gezin los te laten van het 
sponsorprogramma. Later aan tafel, adviseren we om de stroomaansluiting toch 
maar even los te laten (hoe moeilijk ook) en eerst maar eens een deur tegen de 
kou te regelen en de wand en het plafond te isoleren. Wie gaat er trouwens de 
elektriciteitsrekening betalen als er maar € 55.= ter beschikking is? Danuts zal 
uitzoeken wat een deur en isolatie gaat kosten en zal ons hierover informeren. 
Deze posten zal B.l.S. voor haar rekening nemen. 
 

Aad : Geblakerde wanden (en longen): 
Het volgende gezin dat wij bezoeken is Corina 
Christina, een wat labiel vrouwtje die samen met 
haar man en twee kleine kinderen in een huisje 
achterin de tuin van de verhuurder woont. Haar 
man werkt als verlader/sjouwer. Hij heeft 
problemen met alcohol en gokken. De hulpvraag 
van deze vrouw heeft te maken met de overlast 
van muizen en eigenlijk moet het huisje wat worden opgeknapt. Als wij de tuin 
inlopen houdt de vrouw een grote hond in bedwang. Ondanks dat deze waker 
geketend is, zal het toch nodig zijn hem met lieve woordjes zoet te houden tot 

wij in het huisje zijn.  Buiten het huisje ligt 
een grote berg karton. Nee,… hier wordt 
geen papier verzameld om te verkopen. Dit 
karton is om in de winter de kachel mee te 
stoken. In het huisje is het een Eldorado 
voor ongedierte vanwege het karton, een 
kinderledikantje helemaal vol kleren en 
overal nog meer losse kleding. De muren zijn 
door het stoken  van het karton helemaal 

zwart geblakerd. Logisch dat de kinderen problemen hebben met hun luchtwegen. 
Graag wil zij het huisje wat opknappen maar de eigenaar wil geen toezegging 
geven dat zij daarna nog een bepaalde periode hier kunnen blijven wonen. Het 
gebeurt regelmatig dat wanneer een huurder ‘zijn’ huisje heeft opgeknapt, de 
eigenaar daarna het huisje weer voor zich zelf opeist. Dit is de reden dat Claudia 
van de eigenaar een verklaring  vraagt dat Cristina  na het opknappen er 



bijvoorbeeld nog minstens twee jaar in kan blijven wonen. Verhuizen is ook niet 
echt een oplossing want zij betaald nú € 45.= huur per maand. Voor dat bedrag 
kan zij niets anders huren. Het zou normaal zijn, dat het geld wat besteed is 
voor het opknappen van een huisje, in mindering mag worden gebracht bij de 
huur. Bij deze verhuurder dus duidelijk niet. Wat nu te doen? Wij besluiten te 
helpen door het gezin een wintervoorraad hout te geven, (€ 175) zodat het 
karton weg kan en de lucht in het huisje verbetert, want brandend hout rookt 
niet zo vreselijk als karton. Wij hebben dit via Claudia toegezegd onder de 
voorwaarde dat het huisje wél wordt opgeruimd. 
 
 
Aad:  Het water tot aan de lippen ( € 12.00.=) 
Mag Flore ontvangt ons aller hartelijkst en zodra wij binnen komen zet ze direct 
een bord met appels op tafel. Maar Mag is net zo verdríetig, 
als dat ze hártelijk is. Tijdens ons bezoek is ze geen moment 
zonder tranen op haar gezicht. Deze depressieve vrouw heeft 

ook 2 kieste’s  bij 
haar nieren.  
Waarom zij depressief is geworden?...... 
Wel heel in het kort:  
- haar oudste zoon is 6 jaar geleden    
   overleden aan kanker; 
-  haar man is 4 jaar geleden overleden 
-  haar tweede zoon zit in de gevangenis 
tot februari 2014 
- zij heeft een schuld van € 1200.= bij 
het waterleiding bedrijf. 

Haar inkomen wordt gegenereerd door de kinderbijslag van haar jongste zoon 
die nu 17 jaar is (€ 75.=).  Als hij 18 wordt, stopt de kinderbijslag.   
De put waar deze vrouw nu in zit wordt veroorzaakt door die schuld van € 1200.= 
Die is ontstaan tijdens de ziekte van haar zoon en haar man destijds   
(ziekenhuiskosten). Als er in Roemenië iemand uit een flat een schuld heeft bij 
een nutsbedrijf, gaat dat bedrijf dreigen om de hele flat af te sluiten, dus alle 
mensen die wel betalen zijn hier dan de dupe van. Zij komen uiteraard naar de 
wanbetaler om deze op zijn plichten te wijzen. Iedereen kan in de hal van de flat 
zien, wie de wanbetaler is want de betalingsoverzichten van iedere bewoner 
hangen in de hal van de flat. De moeder van deze vrouw heeft voor deze schuld 
een lening van € 500 afgesloten bij de bank maar door de hoge rente lukt het 
niet om veel verder in te lopen. Deze vrouw was zo aan het eind van haar latijn 
(Roemeens) dat wij iets gedaan hebben wat wij normaal niet doen: wij hebben 
haar  € 645 toegezegd waardoor de achterstand bij het waterleiding bedrijf 



wordt weggewerkt. Daarboven komt dan een bedrag(je) van  € 50 voor een 
medisch onderzoek i.v.m. haar fysieke klachten. Deze last hebben wij van haar 
schouders mogen nemen. 
 

Izak: Uren, dagen, maanden, jaren, vliegen als een schaduw heen, maar je 

zult er maar liggen….We vervolgen de tocht naar de flat van Stephan (man met 
dwarslaesie) waar we vorig jaar voor de eerste keer zijn geweest. En ja,….. daar 
ligt hij dan,… nog steeds hetzelfde…… 365 dagen later…………Best vreselijk !!! 
Vorig jaar hoorden we dat zijn wonden eerst dicht moeten zijn voor hij welkom is 
voor revalidatie. 
Inmiddels zijn er stukjes vlees van zijn been overgezet in de wonden en het gaat 

de goede kant op. Ik denk bij mezelf, (omdat dat bij jou veel 

lastiger gaat)  ”Dat zal niet meevallen om zo’n poos later 
weer op de been te komen”. Maar goed, we hopen er 
het beste van. We kunnen Stephan nog helpen met  
€ 50.= voor medicijnen. Zijn vrouw kreeg uit de pot van 
de burgerlijke gemeente € 110.= per maand omdat ze 
voor haar man zorgde. Dat is best uniek want dat vind 
je niet overal in Roemenië. Maaaaar,… toen de pot leeg 
was stopte dat verhaal. In de maanden november en 
december komt er dus voorlopig niets. Heel misschien 
krijgt ze in januari alsnog deze twee maanden 
uitgekeerd, maar dan zitten ze nú wel zonder. 

We besluiten € 220.= aan Claudia te geven om haar die twee maanden door te 
helpen met wat echt nodig is. Misschien dat hetgeen Claudia in die periode 
bijdraagt, dan in januari terugbetaald kan worden, maar daar verwacht Claudia 
niet veel van. Maar goed, zonder dat deze mensen het weten, is er dan toch een 
‘achterdeurtje’ dat naar goeddunken van Claudia 
eventueel een stukje opengezet kan worden. Wim maakt 
nog even een foto van het ‘speciale’ matras waar 
Stephan op ligt. Misschien kunnen we iets beters voor 
hem regelen tegen doorliggen. Claudia vertelt dat toen 
Stephan naar het ziekenhuis moest, dit matras wel 
meegegaan is naar het ziekenhuis omdat ze er daar niet over beschikten. 
 
Izak :Dan naar Andrea Bocha.  “Lieve papa”,………………?! 
Het meisje heeft een gezwel in haar hoofd. Haar vader is niet bereid ons te 

ontvangen en daarom bezoeken we het meisje bij haar oom en tante. Het meisje 
is het vriendinnetje van de dochter van Claudia.  Door het ziekenhuisbezoek 
moest ze haar haar kort knippen terwijl ze zo blij was met haar lange haar.  De 
dochter van Claudia had ook zulk zelfde lange haar maar heeft dat uit 



solidariteit ook af laten knippen net als haar 
vriendin.  Iedere maand moet ze zich in het 
ziekenhuis laten scannen om te zien of het gezwel 
door de medicijnen wil slinken of dat het toch 
verder groeit. We zeggen toe om de € 125.= voor de 
eerste maand te betalen en zullen door Danuts 
geïnformeerd worden over de verdere gang van 
zaken. Na een stevige knuffel van Claudia laten we 

Andrea weer achter bij haar lieve oom & tante en begeven ons naar een heel 
klein ‘restaurantje’. 
 
Aad: Overdaad, puntje puntje puntje Na een voortreffelijke maaltijd bij Claudia 
en Danuts gaan wij richting  Zalau (nee niet Salou), waar wij volgens Claudia nog 

een laatste gezinnetje moeten bezoe-
ken.  NEE, wacht ff, niet zo snel !!!  
Die maaltijd moet ik nog even toelich-
ten: Dit is de derde keer dat we 
Claudia en Danuts bezoeken en elke 
keer worden  we voorzien van een 
heerlijke maaltijd die bereid wordt 
door de moeder van Claudia. Een echte 
Roemeense moederkloek die alle gaat-
jes in onze 
magen weet te 

vinden en te vullen. Dit keer met Gordon blue, kippen-
pootjes uit eigen tuin, rijst met iets er door heen, 
Salamalijkie (in ons Nederlands)  Sarmale (in het Roemeens) en 
gestampte soorten groente en uiteraard afgesloten door 
een zoete koek met appeltjes er doorheen en afgemaakt 
met wat poedersuiker, Mijn complimenten voor deze 
Roemeense, ook uit naam van al de medereizigers. 
Sebas trekt tijdens het afscheid nog een keer ‘zijn’ jas 
aan, voor hij hem achterlaat voor een arme Roemeense☺.  
 
Klein, maar fijn !! (en dapper) Oké nu weer verder waar ik gebleven was: het 
laatste gezinnetje voor deze dag.  Een alleenstaande vrouw met drie jonge  
kinderen. Eerst woonden zij in een barak, maar toen man en vader ernstig ziek 
werd hebben ze dit piepkleine appartementje gekregen. Wij lopen de donkere 
trappen van de flat op en op de vijfde verdieping komen wij in het appartement 
waar wij niet eens met ons allen in kunnen. De totale ruimte zal , volgens onze 
ZZP-er Sebastiaan 3,5 bij 4,5 meter zijn.  Van deze oppervlakte gaat dan nog 



wel de douche en toiletruimte af waar ook de wasmachine een plekje heeft 
gevonden. Omdat zij met geld van B.L.S.-sponsors deze wasmachine heeft aange-

schaft, wilde Claudia ook langs dit gezin.  In deze 
woonruimte woont nu dus een weduwe met drie kleine 
kinderen, papa is afgelopen 6 maart overleden aan kanker 
en nu staat zij  alleen voor de 
opvoeding. Claudia ondersteunt 
deze vrouw daarom en dat is 
ook de reden dat zij haar de 
wasmachine heeft gegeven. De 
woonkamer wordt verder gevuld 
met een gasfornuis klem tussen 

de buitenmuur en de kast met een heuse afzuigkap 
erboven  (dat is wel héél fijn in zo’n klein hokje), een 
slaapbank en een kastje voor de kleren. Deze vrouw 
verdient complimentjes: voor de opgeruimde kamer, 

voor haar financieel aanpak; voor de frisse 
uitstraling van de kinderen en voor haar 
positieve houding. Zij ziet zelfs kans met het 
weinige dat zij heeft (kinderbijslag en een 
wezen toeslag) te sparen, want laatst had zij 
het enige raamkozijn laten vervangen door 
een kunststofkozijn met dubbelglas, wel gekit 
maar verder nog niet afgewerkt. Kosten: € 
150.=  Iedere week betaalt ze een stukje 
verder af. We besluiten haar de overige € 
65.= namens u te schenken. Verder vraagt 
Claudia ons, of wij willen helpen om de 
douche-toilet-ruimte af te maken. Er zit nu 
nog geen deur in. Het zou erg fijn zijn als er 
een vouwdeurtje geplaatst kon worden voor 
een beetje privacy en tegeltjes op het 
onderste gedeelte van de wanden. De wanden 

zijn al mooi glad gesmeerd met cement. Dit hebben wij toegezegd en Danuts zal 
ons a.s.a.p. een offerte mailen voor deze kosten.  Om de ruimte zo slim mogelijk 
te benutten wil zij graag een driehoog stapelbed zien te krijgen. Onder een 
tweepersoons die gelijk als bank kan dienen en twee eenpersoons bedden 
erboven. Izak gaat zich hier warm voor maken, als het opmaat laten maken door 
een timmerman in Roemenië  te veel gaat kosten. 
 
 



Vrijdagavond verslag met Georgika & Vasile 
George spreekt Engels; da’s heel mooi, maar voor deze vergadering schieten we 
in de modus van vorig jaar: Vasile tolkt.  
We zeggen, dat we George niet willen gaan voorschrijven hoe hij de dingen moet 
aanpakken, dat we absoluut niet willen doen alsof wij de wijsheid in pacht hebben 
en dat soort verontschuldigingen. Vasile snapt dat drommels goed: hij zegt niet 
dat hij George ons standpunt gaat vertellen of dat hij zal vertalen wat wij 
zeggen, maar hij zegt dat hij George ons hart gaat vertellen. Als we nogmaals 
benadrukken dat we George niet de les willen lezen, reageert die met de 
opmerking dat hij wil leren, en dat het nodig is dat iemand de dingen zegt waar 
hijzelf geen erg in heeft. Nou, da’s alvast een prettig uitgangspunt voor een 
wellicht lastig gesprek!  
 
De volgende dingen komen  aan de orde: 

- De kinderen die na school komen, komen nu vijf dagen in de week en er zijn 
zo veel kinderen dat er twee groepen zijn , in totaal ongeveer 45 kinderen  
in de leeftijd van 4 tot 17. 

- De keuken, douche- en wasmachineruimte is klaar. 
- Er zijn nu twee koeien  (koe en kalf) en 3 varkens/biggen; de twee jongens 

die in het huisje bij de kerk wonen (zie 
hierna) verzorgen de dieren. De kinderen van 
de opvang krij-gen nu elke dag een kopje melk 
en men maakt zelf kaas. Voorlopig is er 
voldoende voedsel voor de dieren.  

- In het huisje 
bij de kerk wonen nu 

twee jongens, 15 en 17 jaar oud. De ene heeft op 
straat geleefd en de ander komt van Botosani en 

is hier vanwege de watersnood daar een paar jaar 
geleden. 

- Emi, de blinde zoon van Georgika heeft nu een braille machine (geschonken 
door een kerk) en maakt hier hele goede vorderingen mee. De volgende 
stap is nu een speciale tool en een speciale monitor ( www.Altix.pl ). 

- Wat betreft de Turkse gemeenschap gaat het redelijk goed; het evangelie 
wordt goed ontvangen en de kinderen mogen weer op school worden 
opgevangen. 

- Vorig jaar hebben wij € 300 per maand toegezegd voor voedsel voor de op 
te vangen kinderen, dit was voor drie dagen in de week. Toen de sponsor 
van de andere twee dagen dit hoorde is hij hiermee gestopt. Georgika  
heeft sindsdien met ons deel van het geld de hele week afgedekt, alleen 
was dat niet toereikend/voldoende. Afgesproken wordt dat de komende 



twee maanden de uitgaven nauwkeurig worden bijgehouden om op die 
manier een goede afstemming te krijgen van wat nodig is voor het voedsel. 
Vasile belooft invulformulieren te maken. Verder is het een idee de 
kinderen te vragen wie er denkt de volgende dag weer te komen. Dit om 
verspilling zo veel mogelijk tegen te gaan. We kennen George en zijn liefde 
voor de kinderen: hij zal altijd zorgen voor voldoende eten. Liever te veel 
klaarmaken, dan dat ‘zijn’ kinders tekortkomen.  Bovendien vertellen we 
George dat hij in voorkomende gevallen aan de bel mag/moet trekken! Dat 
kan wanneer je vrienden bent. In oktober is uitgegeven aan brood  110 lei 
per week,  plm. € 100 per maand; voor gas 127 lei is € 30 per maand; 
voedsel 788 lei is plm. € 180 per maand. Totaal € 310 p. maand  

- De auto van Georgika is pas gerepareerd en er moet nog € 350 betaald 
worden aan onderdelen, de uren zijn gratis  door Walli gewerkt. Deze auto 
is van Bulgaarse afkomst en kan worden overgenomen voor € 3300 (is incl. 
invoerkosten van € 300), de auto is van 2002. Onze voorkeur gaat uit naar 
een andere wat betrouwbaardere auto. Hij heeft een auto nodig voor dit 
project en het vervoer van Emi.  MAAARR hij rijdt nu 84.000 km per jaar 
van hot naar her en dat vinden we niet slim. We geven duidelijk aan dat wij 
niet Georges verantwoordelijkheid willen overnemen. Het gaat om ‘a way 
of thinking’. Niet meteen overal ‘ja’ op zeggen, proberen dingen zo veel 
mogelijk te combineren en kilometervergoeding vragen als hij op verzoek 
ergens gaat (s)preken. De dieseltoeslag houden wij dit jaar aan maar met 
de nieuwe auto die zuiniger is; waarschijnlijk scheelt dat 21 %, kan de 
bijdrage misschien naar €120 ipv € 150 per maand. We zeggen dat het ook 
voor George zelf beter is niet zo veel te rijden. Hij moet tenslotte een 
beetje zuinig op zichzelf zijn! En wat te denken van al die reisuren, die hij 
wellicht beter aan andere dingen (studie, relaxen) kan besteden… Geven en 
ontvangen moeten in balans zijn – en dat geldt zeker niet alleen voor geld. 
Aan zijn gezicht is te zien dat dit een heel nieuw gezichtspunt voor hem 
is, en dat hij er wel oren naar heeft. 
 
 

Sebastiaan : FF lekker Roemeens laden: 
We gingen samen met Wally, Myrthe, Siep, Leonieke en ik (Sebas) op pad net 
iets buiten Dej. Daar zit een transportbedrijf, dat bij Aad op de zaak 5 pallets 
kleding, een speeltoestel, een keuken en bedjes etc. had geladen. 



Wel leuk ook om te zien dat die spullen daar nu zo staan, zelfs een keuken die ik 
zelf ergens uitgesloopt heb. Die keuken hebben we helemaal vol gedouwd met 
kleding. We moesten daar bij het hek even wachten, want er liepen een paar 
‘kleine’ hondjes los, die je daar liever niet tegenkomt in het donker! En daar in de 
loods stonden onze spullen. De hondjes deden ineens niks meer toen we op het 
terrein waren, gelukkig! Wally zette zijn Mercedes sprinter met 680.000km op 
de teller, in de loods.  
De eigenaar van het transportbedrijf  was heel aardig en hielp mee om de bus te 
laden met z’n heftruck. Het speeltoestel en de bedjes van familie van Wim 
werden geladen. Wel op z’n Roemeens, want de pallet moest dan echt helemaal 
naar voren geschoven 
worden! Niet rustig, 
nee met een 
bloedgang! De 
voorruit lag er bijna 
uit, maar dat is daar 
blijkbaar normaal. Er 
zaten ook 3 dozen 
medicijnen tussen de 
dozen met kleding. 
Die hebben we er 
even tussenuit 
gehaald. Tijdens het 
laden van de pallets 
hadden we die al 
gemerkt, dus wisten we nu precies waar de drugs,...eh medicijnen, verstopt 
zaten. De bus zat vol en we konden weer gaan. Er hoefde van Wally geen bandje 
om de vracht!? Ik dacht: “Als hij één keer hard moet remmen heeft hij een 
glijbaan in z’n nek”, maar ja….. ‘t blijven Roemenen hè?!   
De bus kan vertrekken naar de zwarte zee! 

 
Janneke : “Ze hadden er geen erg in” ,… Ja daar zit Gherla vol mee. 

Zaterdag: naar Gherla. What to expect? 

De gevangenis staat midden in het dorp. Ze ziet er best vriendelijk uit.  
Maar dat is binnen heel anders, zeggen de mannen die eerder geweest zijn. 
We moeten eerst alle spullen (pakketjes, dagboekjes en broodjes) in een klein 
kamertje afgeven. Daarna geven we ergens anders de paspoorten af. Dan moeten 
alle metalen spullen af en gaan we door de detectiepoort. Ik blijf piepen, 
ondanks veiligheidsspeld, oren en bril af/uit, dus word ik gefouilleerd. Heel 
voorzichtig en respectvol overigens. Vasile Pop blijkt niet op de lijst te staan, 
dus lopen we wat vertraging op. Uiteindelijk gaan we. ’n Mooie, vriendelijke vrouw 



zonder uniform – waarschijnlijk iemand van de administratie – gaat ons voor. 
Overal aan de muren en pilaren staan moraliserende opmerkingen (in tegeltjes; 
tegeltjeswijsheid-maar-dan-anders): ‘Lex dura sed lex’ (de wet is hard, maar het 
is tenminste een wet); ‘Ubi caritas et amor deus ibi est’ (waar zorgzaamheid en 
liefde is, daar is God); ‘mens sanus in corpore sano’ (een gezonde geest in een 
gezond lichaam); ‘Ignorantia legis non excusat’ (de wet niet kennen is geen 
excuus); ‘Lex durum, maar de wet niet weten is ook hard’. Bah, alsof je daar 
behoefte aan hebt als je de gevangenis in gaat… 
 
We zijn binnen. Een hek gaat achter ons dicht.  
Boven de ingang van het grote gebouw – de eigenlijke gevangenis – staat: ‘Jesus 
salvator et adiutor meus; quem trimebo?’ (of iets in die richting; ‘Jezus is mijn 
redder en helper; voor wie zou ik bang zijn?) In de tijd van het communisme 
werden hier veel christenen gevangengezet, gemarteld en gedood. Deze 
bijbeltekst was het laatste wat zij van de buitenwereld zagen. Bemoedigend! 
 
‘k Weet niet hoeveel hekken er achter ons dicht gingen, maar wij wisten in ieder 
geval wel dat er evenzoveel weer voor ons open zouden gaan. Desalniettemin was 
het beklemmend. Boven aan elke trap was er links een hek over de hele breedte 
van de gang, van de grond tot aan het plafond. Rechts idem dito, maar dan 
dubbel. In ’t midden was een hok voor bewakers, en links en rechts was door 
middel van die dubbele hekken een soort sluis gemaakt. Open, dicht. Open, dicht. 
Aan ‘t eind van de gang, vlak bij de ingang van de dining room, staat een stalen 
constructie die me doet denken aan een melkstal. Wellicht doet ’t ding dienst om 
het binnengaan in goede banen te leiden.  
 
In de eetzaal: twee muurtjes/barretjes met ’n smalle opening ertussen dwars in 
de zaal. De barretjes zijn tamelijk hoog, niet echt ideale werkhoogte. Om aan te 
werken?... of om in geval van calamiteiten achter weg te duiken? 
Daarachter ronde tafels met krukjes eromheen, stevig aan de grond gebout. 
Erop, 50 man in alle leeftijden. Schriel en kleerkast, mannen met ’n vriendelijke 
uitstraling en exemplaren die ik niet graag in ’t donker zou tegenkomen. We 
hebben de instructie niet met de mannen te praten, dus dat doen we niet. 
Overigens heb ik ook geen aandrang. En geen woorden. 
 
Vasile begint met ons te introduceren. Dan houdt hij nog een ander praatje en 
geeft hij het woord aan George, die inmiddels is gearriveerd. Toen hij ging 
zitten, wilde hij zijn krukje verschuiven. Oeps, dat ging natuurlijk niet. 
Er is ook al een bewaker geweest om te zeggen dat ’t aantal pakketjes niet klopt. 
Kan er iets in een auto zijn achtergebleven? Kunnen wij anders helpen met 
tellen? Ja, dat kunnen wij. ’t Is echt goed dat wij hier hulp komen bieden: er zijn 



er gewoon 50. Wim zei later dat ze de pakketjes later nóg  twee keer geteld 
hebben. Als er geen 50 waren, was het hele uitdeelfeest niet doorgegaan. Als 
een deel van de mannen niets zou hebben gekregen, zou er een rel zijn 
uitgebroken.  
 
George neemt het woord. Hij spreekt de taal van de mannen, letterlijk, met 
straattaal en al. Zijn hele lijf ‘praat’ mee en de mannen hangen aan zijn lippen. 
Vasile vertaalt ’t een en ander voor ons. George zegt de mannen dat hij zich kan 
voorstellen dat ze alleen maar gekomen zijn om iets te krijgen. Je moet maar 
durven! Dit zijn namelijk mannen die nooit bezoek krijgen. VRE-SE-LIJK! 
Sommigen zitten er 30 jaar, of levenslang. ON-VOOR-STEL- BAAR! 
 
Er is ook wat interactie en een van de mannen wil wat zingen. Wellicht is hij een 
van de mannen die in de gevangenis tot geloof zijn gekomen. Hij heeft een soort 
opwekkingsbundel bij zich, waaruit hij zingt. ’n Couplet of zes wel. Vasile en    
George zingen mee. 
Na ’t gebed begint de uitdeling, in het halletje. Myrthe geeft de kaarten, Simone 
de broodjes, ik ben van de boekjes en rechts van mij worden de tasjes 
uitgedeeld. Sommige mannen geven een hand, tot iemand op ‘t idee van een 
handkus komt. Wat zal het een verademing zijn als er een moslim komt, die de 
vrouwen overslaat… 
 
Wat nog verteld moet worden is dat deze mannen bijna allemaal minstens één 
moord op hun geweten hebben, dat ze bijna allemaal zigeuner zijn en bijna 
allemaal op jonge leeftijd door hun ouders in de steek gelaten werden. 
En dat de jonge meiden erg last hebben van mannen die hen aanstaren. Ik heb 
daar geen last van. Ra ra, hoe zou dat komen…? 
 
Diep onder de indruk vertrekken we, terwijl de mannen weer achter nog een slot 
en grendel gaan. ’t Is echt heerlijk om de lucht aan de buitenkant van de poort in 
te ademen. Hoe moet dat wel niet zijn na een verblijf van tientallen jaren?... 
Nou, helemaal niet zo fijn soms. Als je geen familie hebt of niemand wil meer 
met je te maken hebben,… dan sta je daar… alleen… met niks…  
Sommigen plegen gauw een misdrijf, om weer terug te kunnen. 
 

 

Zaterdag verslag George/Vasile 
Op onze vraag of de kerk van Galesu kan worden ingeschakeld voor de kosten van 
de kinderopvang krijgen we een duidelijke uitleg van de constructie: De kerk in 
Constanta is de missiekerk van Galesu, waar George pastor is. De kerk valt onder 
hun verantwoordelijkheid, met dien verstande dat zij dit jaar de toelage gaan 



verminderen. De kerk in Galesu draagt elke maand  € 60.= a € 70.= bij, dat bij 
elkaar gebracht wordt door de plm. 50 leden van de Galesu gemeente. Zij geven 
het tiende van hun inkomen, hetzij in Ron hetzij in natura. Als je ’t nodig hebt 
(bijvoorbeeld omdat je man in de gevangenis zit) mag je van de opbrengst-in-
natura- meenemen. De Missiegemeente draagt dit jaar 50 % bij, volgend jaar 
25% en daarna niënte. De gemeente van Galesu doet dus al bijna ‘boven 
vermogen’. Hier zien we het principe van ‘geven = ontvangen’. De gemeenteleden 
worden gezegend. Momenteel heeft 100 % van de ‘beroepsbevolking’ een baan. 
Galesu wordt ‘a good area’.  

− Deze zomer zijn er Noorse studenten van Youth with a Mission geweest, 
die in de zomerkampen hun bijdrage hebben geleverd. Verder is er geen bijdrage 
van hen. 

− Evangelisatiemateriaal: Voor de Schuilplaats (evangelische boekhandel in 
Alblasserdam) is het goed om een gerichte vraag naar dit materiaal te krijgen, 
Georgika veert op. Voor het Galesu project is er het e.e.a. nodig. Wim heeft al 
een aanvraag van hem, maar dat is alles bij elkaar niet zo heel veel; een uiterst 
bescheiden lijstje. In deze vraag en ook de vraag naar een paar studieboeken 
voor George wordt stante pede voorzien. 

− Evangeliemateriaal: Het Tommy-project is een opleiding voor de 
veldwerkers, Info zal via Vasile komen. 

− Onderzocht zal worden of George ‘een stichting kan worden’. Wellicht is 
dat voor sommige dingen voordeliger. In ieder geval niet voor de auto! We vragen 
Vasile namelijk of de auto op naam van Elpis kan worden geregistreerd. Ja, dat 
kan, maar dan zal de belasting een stuk hoger worden. Zeker niet doen!!! 

− George vertelt dat er in de gemeente van Galesu een jong, pasgetrouwd 
stel is dat een huis heeft gebouwd van afvalmaterialen. Het lijkt hem zo fijn als 
hij deze mensen een keuken zou kunnen geven. We vinden dat een goed plan. 
Mensen die zelf de handen uit de mouwen steken – da’s heerlijk om die verder te 
helpen! Wat fijn dat we juist nu contacten hebben met een gezinsvervangend 
tehuis in Papendrecht, waar we wasbakken, kranen en toiletpotten kunnen 
weghalen. Dit sluit prachtig aan op deze hulpvraag.  

− Een diepe wens van George komt nog ter sprake: hij zou graag een 
partnerschap tussen de gemeente van Galesu en een gemeente in een buitenland. 
Dat zou zeker mooi zijn.  

− Specifieke vragen:  
− 1. Via George is er een vraag voor de aanleg van een waterleiding voor een 

paar gezinnen. De kosten werden in eerste instantie op € 6oo begroot, dit bedrag 

is door een Amerikaanse dame betaald, maar nu blijkt het ineens € 1400 te 
zijn..... Wie legt dit bij? Later besluiten wíj dit niet te doen. Naar aanleiding 
hiervan wordt George geadviseerd voortaan in dit soort gevallen de kosten iets 
beter te overrekenen. 



− 2. De twee adoptie kinderen, Marius en Vasile, in het huisje aan de weg 
hebben geen verwarming. George gaat vragen waarom het niet mogelijk is om de 
verwarming door te trekken. Een oplossing  kost nu 1000 Ron waarbij de kerk 
200 Ron bijdraagt , kosten dus € 181. Losse kachel kost 800 Ron, en hout zal 
geen probleem zijn.  

− 3. George wil graag een houten kast maken voor de wissel kleren van de 
kinderen, geraamde kosten  1600 Ron, € 360.   

− 4. De doucheruimte is klaar, maar een afscheiding tussen de douches is er 
niet. Hiervoor is een bedrag van € 300 nodig, dat wordt toegezegd. 

 
Zaterdagavond eten met twee bijsmaken: 
Izak : Na al deze besprekingen wordt het tijd om een restaurant te zoeken. 
Nou,… Vasile weet er nog wel eentje. Een heel nieuw restaurant. 
Achteraf moeten we constateren dat verschillenden lekker hebben gegeten, 
maar vier personen (die een grill-plate bestelden) een wat afwijkende mening 
over de kwaliteit van het nieuwe restaurant hadden. 
De tweede bijsmaak aan dit restaurant betrof het telefoontje vanuit 
Alblasserdam over Bo (de zeer geliefde hond van 
Aad). Omgerekend naar menselijke jaren zou hij 
nu ongeveer 117 jaar oud zijn.  
We weten met z’n allen dat dit niet lang meer 
goed kan gaan,… Maar als je dan zo’n telefoontje 
krijgt met de mededeling dat hij niet meer 
overeind kan komen, dan komt dat toch hard aan. 
Aad is zichtbaar aangeslagen (en terecht). Wat 
kunnen we anders doen dan wat stil worden en 
hem een knuffel geven? Later blijkt het toch 
weer wat beter met Bo te gaan. (gelukkig !) We 
keren terug naar Elpis. Ik rommel voor 
morgenavond nog wat in de keuken met een 
stukje dood varken, uien, knoflook, peper, zout, paprika enz. en een poosje later 
is het weer bedtijd. 
 
Izak: “Simson, de Filistijnen over u” 
Zo moet het ongeveer overgekomen zijn voor de kerkgangers. 
Zondag gingen we dus weer met Vasile naar de kerk. 
Voor wij de kerk binnenkwamen had de gemeente al een klein uurtje catechese 
achter de rug. Nu werd er nog wat gezongen en volgde de preek. 
Als u dit verslag op de computer aan het lezen bent, kunt u een stukje 
gemeentezang beluisteren door op het bijgeplaatste icoontje te klikken. 



CIMG3198.AVI  
En dan,…. dan mag George het 
woord voeren. Hij begint rustig, 
maar binnen de kortste keren is 
de tekst van het kopje van dit 
stukje van toepassing. Wel 
indrukwekkend (en bepaald niet 
slaapverwekkend om hem zo 
bezig te zien. (vijf kwartier in 
een uur, zal ik maar zeggen) En 
de tekst?... “Weest niet 
bezorgd.” ( En dan moet je weten met wat voor zorgen hij zélf te kampen heeft.) 
Mooi mens!!! 

Na de dienst kruipt hij op de bijrijdersstoel van het busje 
om een tukje te doen. Straks mag hij namelijk nog een 
dienst leiden. Eten doet hij nog  niet. Wij wel!, we worden 
uitgenodigd achter de kerk om de maaltijd te gebruiken, en 
inderdaad weer sarmale met soep vooraf, warme machtige 

vette worstjes en koffie met gebak toe. Later schuift George ook aan om wat te 
eten. Het smaakt allemaal weer heerlijk. 
Wel jammer voor die twee Roemeense 
jochies dat er geen plaats aan die 
andere tafel is. Nu zitten ze bij die 
buitenlanders en voelen zich behoorlijk 
opgelaten. Na de maaltijd vertrekken 
we weer richting Elpis.  Morgenochtend 
zullen onze wegen scheiden. George en 
Wallie weer richting Constanta, wij 
weer richting Holland met een tussen-
stop bij het concentratiekamp Mauthausen.  
En Vasile?… die laten we hier weer achter. Maar eerst praten we deze avond nog 
wat verder over het werk in Galesu. De inhoud van de gesprekken zijn eigenlijk 
de puntjes op de ‘i’  n.a.v. de gesprekken van vrijdag- en zater-dagavond. 
Mooie dingen hebben we namens u mogen doen. Dat heeft u hierboven wel 
gelezen in het verslag van de gesprekken. Tijdens die gesprek komt Sebastiaan 
met zijn (volgens geheim recept) gecreëerde gevulde eieren. 
Als die (veel te vroeg) op zijn, gaan we verder met het eerder genoemde dode 
varken. Van George krijg ik het compliment dat het 10 keer beter smaakt dan in 
het restaurant van gisteravond. Nou was dat niet zo moeilijk, want ook hij had 
zo’n ‘schitterend’ eerdergenoemde grill-plate besteld.  



Omdat we morgen niet zo vreselijk eind behoeven te rijden, kunnen we ook later 
naar bed. Wel zo ontspannen. 
 
Izak : Maandag 
De volgende morgen zwaaien we George en Wallie uit en even later vertrekken 
we zelf ook. We zullen in het Paprikahotel overnachten. 
Na een goede reis, een lekkere maaltijd en een goede nachtrust rijden we 
dinsdagmorgen richting Mauthausen. We doen dat in een luxe Passat en een luxe 
Opel. Een jaar of wat geleden kwamen er mensen met een heel ander voertuig op 
die plaats aan,…………………. VRESELIJK !!!, maar daar zal Janneke een boekje over 
open doen. 

 

Janneke : Mauthausen. 
Ontbijt 08.00, vertrek 08.50 uur.  
Ik wil niet dat het tussen de middag wordt, maar dat wordt het wel – en dat is 
maar goed ook. Zoals verwacht zijn we er rond half twaalf. In Mauthausen, 
bedoel ik. ’t Stadje ziet er leuk uit. Versierde huizen, liefies aan de Donau. 
Voor het voormalige kamp moeten we wat haarspelden door ’n prachtige 
Umgebung. Als later de zon ook nog gaat schijnen is ’t bedrieglijk paradijsachtig. 
Tot je de muren en de wachttorens ziet. ‘Ik wil niet, ik wil niet,’ spartelde ik in 
gedachten voortdurend tegen. Ik wilde altijd nog eens naar een 
concentratiekamp, maar ik was bang voor de emoties die de confrontatie met het 
ultieme kwaad zou losmaken. Misschien zou ik heel hard gaan huilen – wat een 
passende reactie zou zijn – of misschien zou ik het liefst gaan gillen. Nou, 
afwachten maar. 
 
We nemen allemaal een apparaatje met een audiotour. Net of je voortdurend 
loopt te bellen. Wel heel informatief. Je krijgt op deze manier een boel 

informatie over het leven in het 
kamp. Dat in een barak die bedoeld 
is voor 300 man er soms 2200 
werden gepropt, dat men na ’t werk 

één (heel!) uur vrij had, dat opging aan in 
de rij staan voor ’t washok, dat men 



zomers om 04.45 uur en ’s winters om 05.45 uur uit bed werd getrommeld, dat 
men in ’t quarantainehok nauwelijks iets te doen had, zodat de dagen eindeloos 
duurden, en zo meer. Dat je bij binnenkomst door de grote poort te horen kreeg: 
‘Zo kom je dus binnen en zo’ – waarbij de spreker zich demonstratief omdraaide 
naar barak 3 – ‘ga je naar buiten.’ Voordeel van de audiotour boven een gids is 
dat we afzonderlijk en ieder in z’n eigen tempo door ’t kamp konden.  
De wasserij, de desinfectieruimte, de appèlplaats, de Klaagmuur. In gedachten 
zie ik de mensen; angstig voor wat komen gaat. De uuurenlange appèls, in de 
regen, de verzengende hitte, de bittere kou. 
 

HOMO HOMINE LUPUS 
(De ene mens is voor de andere een wolf) 

 
De trap vanuit de steengroeve… Als het nat en glad is… Helaas is er sprake van 
wintersluiting, zodat we niet aan den lijve de trap hebben kunnen ervaren. 
 
Het prikkeldraad; 
380 volt. Het 
waarschuwingsbor
dje aan de 
buitenkant, zodat 
gevangenen het 
niet kunnen lezen. 
Het bordeel voor 
gevangenen – hoe 

ziek kun je zijn… 
 
De laatste barakken aan de rechterkant van de 

appèlplaats, de expositieruimten. Alles strak, kaal binnen – minimalistisch, 
beklemmend. Foto’s van de schitterende omgeving. O, dat was de executieplaats. 
Een heuselijke klaptafel voor onder de galg, met 
’n pedaal te bedienen, zodat je niet eens hoeft 
te bukken of je handen vuil te maken. ’n 
Reusachtig pompachtig ding, om de giftige 
gassen uit de gaskamer te zuigen als de 
gevangenen dood zijn. Nog meer vernuftigs, 



duivels. Techniek en Gründlichtkeit ingezet om systematisch te kunnen doden. 
 
Aan ’t eind van de foto-expositie voert een pad nog verder. De zaal der namen. 
Beseffen dat ’t niet om namen gaat, maar om mensen. De oven. Dus daar zijn 
jullie in gegaan. Eerst één tegelijk; later, toen ‘t ‘aanbod’ groeide, met z’n tienen. 
Hoe mager moeten jullie zijn geweest! 
 
Nog verder. Het pad loopt dood. Ja, zo was dat: jullie pad liep dood. Beklemmend. 
Ontzet-tend. Ont-zettend!  Such a waste of lifes… 
Te erg om te huilen.  
De posters met de oproep je te melden, en wat je mee moest nemen: 3 stel 
ondergoed en nog meer natuurlijk. Daaroverheen een foto van de lege koffers en 
tassen. Jullie namen erop, zodat jullie ’t idee 
kregen dat je de spullen terugkrijgen zou. 
Verneukeratief. De spullen bleven over. 
Jullie? Nog minder waard dan je schoenen. 
Vernicht. Ausradiert.  
Dat trof me nog het meest: de stilte, de 
leegte, de volstrekte verlatenheid. Die 
galmde als een aanklacht over het terrein. 
Het deed me denken aan de verwoestende 
hagelbui die jaren geleden over 
Alblasserdam trok. Na een kwartier scheen 
de zon, was de lucht stralend blauw en zag het weer eruit alsof er niks gebeurd 
was. Bedrieglijk, want de schade was enorm. Nu komen alsnog de tranen. En de 
vragen. Als ik toen had geleefd, zou ik dan het kwaad hebben doorzien? Of zou ik 
ook hebben weggekeken?  
 
Izak: Van Mauthausen rijden we naar Jozef & Catharina om de laatste 
buitenlandse overnachting te doen. Ze blijven volhouden, al hebben ze al meer 
dan 80 jaar op deze aarde rondgelopen. (op het eerste jaar na dan). 
Alles als vanouds, behalve het restaurant. Dat blijkt dinsdags gesloten te zijn. 
Wisten wij veel? Maar ja, andere jaren waren we daar natuurlijk altijd op een 
donderdag of vrijdagavond.  Dan maar even een dorpje verderop kijken. 
Prima ! Nog even een tukkie en dan………. blazen  !!! naar Nederland. 
We zijn dankbaar dat we allen weer gezond thuis mochten komen en dankbaar  
voor deze schitterende reis, waarin weer heel veel is gebeurd. 

We sluiten af met een kringgebed bij Myrthe d’r ouders en nemen hartelijk 
afscheid. 
Nog een paar kilometer en daaaaaar,……….staat ons eigen bedje weer. 
 



OOST WEST - THUIS BETER dan veel Roemenen die we zijn tegengekomen. 
 
Dank voor u interesse. 
Als u dit niet via de site leest, kunt u daar ook eens een kijkje nemen. 

www.sbls.nl 
 
 


