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Van de voorzitter
Nu ik achter het toetsenbord van mijn pc 
kruip is het al weer een tijdje geleden dat 
wij zijn teruggekomen 
van een bezoek aan 
onze projecten in 
Roemenië. 
 

Elk najaar gaan 
wij met acht 
personen  
(twee auto’s vol) 
naar de stich-
ting ‘Ecce Homo’ 
in Cluj Napoca en 
‘Elpis’ in Dej. Daarom 
is het goed dat 
u nu weer nieuwe berichten kunt lezen over 
deze bezoeken, maar ook wat wij de afgelo-
pen periode met uw hulp als thuisfront met 
elkaar hebben kunnen bereiken. Een ding 
kan ik u verzekeren: Uw hulp is nog steeds 
hard nodig. In gesprekken met onze part-
ners is dit opnieuw duidelijk geworden. Iets 
dat nog steeds naklinkt is, dat veel van onze 
sponsorgezinnen nu de derde generatie 
armen zijn. Dat wil zeggen dat de gezinnen 
die wij nu helpen, de ouders daarvan en ook 
hun ouders in bittere armoede leefden. En 
hoewel Roemenië nu bij de Europese Unie is 
aangesloten is dat voor de onderlaag van de 
bevolking nog steeds geen voordeel. 

Positief is bijvoorbeeld wel dat de boer 
die de melk levert aan het kindertehuis 
een nieuwe schuur met een automatische 
melkerij heeft kunnen bouwen. Hij kreeg 
hiervoor een renteloze lening via de Euro-
pese Unie en betaald maandelijks hierop 
terug. Het melkproject is nu gesponsord tot 
week 18 in 2012. Het is ook heel fijn dat wij 
merken een trouwe achterban te hebben die 
steeds weer voor ons klaar staat. Dit merken 
wij als wij gaan bellen voor collectanten 
voor de huis aan huis collecte, voor vrijwil-
ligers voor de verkoop van Bolchrysanten en 
andere projecten. Dit stemt tot dankbaar-
heid! Deze nieuwsbrief is van een wat  
afwijkende vorm: een nieuwskrant. Even 
een wat andere opzet, maar leest daardoor 
wat makkelijker en u kunt ook wat makke-
lijker doorgeven als u hem gelezen heeft. 

Maar genoeg zo, ik hoop dat u deze nieuws-
krant met plezier zult lezen en doorgeven.

Hartelijke groet, Aad Goedegebuur

We zijn blij u te kunnen melden 
dat er inmiddels al gesponsord is 
tot week 18 van 2012. Als u mee 
wilt helpen met deze actie… u 
weet het… het bankrekeningnr. is 
39.30.71.715 onder vermelding van  
‘Ilisua’. Opnieuw zijn we er eind ok-
tober geweest om de kinderen te ont-
moeten en met ze te spelen. Toen we 
een paar uur later weer vertrokken 
waren we stuk voor stuk gesloopt. Ook 
hebben een paar van ons, samen met 
de directeur, een fijne vergadering ge-
had over het reilen en zeilen van het 
tehuis. De directeur was veel minder 
gereserveerd dan twee jaar geleden 
zodat we een open en eerlijk gesprek 
met hem konden voeren. Verschillen-
de zaken zijn ons duidelijker gewor-
den. Kort samengevat komt het op het 
volgende neer: Het blijkt dat de mees-
te kinderen ter bescherming uit hun 

familie zijn gehaald omdat er binnen 
het gezin T.B.C. heerst. Heel jammer 
is, dat de staat de financiën van het 
land niet meer rond kan krijgen (zie 
ook het stukje met de titel: ’Wie zal 
dat betalen’). Omdat de inkomsten 
van de staat ontzettend laag zijn en 
ook Roemenië met de crisis gecon-
fronteerd wordt is er maar 65% van 
het (toch al lage) budget beschikbaar 
gesteld. Hierdoor heeft men drastisch 
op personeel moeten bezuinigen. (de 
lonen zijn door de staat vastgesteld). 
Men werkt dus met een tekort aan 
personeel. Ook wordt er honger ge-
leden en is er (vrijwel) geen geld om 
schoonmaakmiddelen te kopen. 

Wat wij doen
Als stichting B.L.S. hebben we met 
uw hulp inmiddels 1 ton rijst en 3,5 
ton aardappelen kunnen schenken. 

2 3 3 4Wie zal dat betalen?
Nee, niet zoete, lieve Gerritje!

Zomaar 
een bezoek

Van de 
Penningmeester

Ho! 
Eerst je handen wassen!

Soms als er een predikant vertrekt,  

wordt de pastorie verbouwd. In wijk 2 

van de P.K.N.-gemeente in Alblasser-

dam gebeurde dit ook. 

De domineese was dus uitgekookt en daarom 
hebben we die keuken verplaatst naar Vladeasa in 
Roemenië. Hier is men een congrescentrum aan het 
bouwen voor bijvoorbeeld kerkelijke vergaderingen 
en zomerkampen voor kinderen. Deze zomer 
heeft het gebouw inmiddels dienst gedaan voor 
de zomerkampen. Omdat de transportkosten 
best hoog zijn, hebben we de keuken helemaal 
volgestopt met kleding. Kijk, dat scheelt weer. 

Wilt u ook iets in de melk 
te brokkelen hebben? 
Velen van u weten van het melkproject voor het staatskin-

dertehuis ‘Ilisua’. Velen van u hebben een weeksponsoring 

van € 30,- op zich genomen. Een arts heeft inmiddels een 

rapport geschreven over de gezondheid van de kinderen.  

Hij was vol lof over de vooruitgang. 

Later, nog tijdens ons bezoek aan Dej, 
hebben we nog eens 3 pallets blik-/
potgroenten kunnen kopen voor de 
kinderen. Verder willen we aan zeep 
en andere schoonmaakmiddelen zien 
te komen. Hier gaat u zeker nog van 
horen!
 

Als u mee wilt helpen met deze 
actie: het bankrekeningnummer is 

39.30.71.715
onder vermelding van 'ilisua'

Uitgekookte predikant: 
Roemenië vaart er wel bij!
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De communicatie via de telefoon was 
best een kostbaar gebeuren en het 
internet was toen nog niet zo ont-
wikkeld. Van tijd tot tijd ontving je 
een fax en dat was al heel wat; alle 
verdere informatie kregen wij tijdens 
ons bezoek aan Roemenië. Rappor-
ten van de gezinnen werden per post 
bezorgd. Dit was de situatie zo’n tien 
jaar geleden!

Tegenwoordig is onze communicatie 
heel direct en snel. Een paar weken 
voordat wij aan onze jaarlijkse reis 
begonnen kregen we een mailtje met 
een hulpvraag voor een sponsoractie 
van zakken aardappelen. Een schit-
terende flyer met een toelichting op 
de actie werd ons gemaild (in het 
Engels) en zo konden we heel snel 
aan de slag: binnen een paar weken 
was er al ruim € 500 binnen! Iets wat 
voorheen niet mogelijk was. Vragen 
en antwoorden vliegen over het inter-
net heen en weer. Het draagt niet bij 
aan een rustiger bestaan, maar is wel 
iets wat helemaal bij deze tijd past.

Wisseling van de wacht bij de coör-
dinatie van de sponsorgezinnen.
Afgelopen lente kregen wij bericht dat 
Radu (de toenmalige coördinator van 
de sponsorgezinnen), vrij plotseling 
was vertrokken bij de stichting ‘Ecce 
Homo’. Een bericht dat ons ongeloof-

waardig voorkwam. Helaas bevestigde 
Radu dit bericht vrij snel. Hij is een 
zeer bewogen persoon die zelfs een 
aantal jaren net als de straatkinderen 
op straat geleefd heeft, alleen om te 
ervaren, te beleven en mogelijk te 
begrijpen wat de kinderen meemaken 
bij het leven op straat. Tot op de dag 
van vandaag vinden we het jammer 
dat hij niet meer werkzaam is bij ‘Ecce 
Homo’. Gelukkig is er eind september 
een nieuwe coördinatrice gevonden 
die deze taak als een roeping/uitda-
ging ervaart. Ildi, de nieuwe coördina-
trice, heeft ook ruime ervaring als so-
cial worker. Jarenlang is zij werkzaam 
geweest bij de Herald, een soortgelijke 
stichting als Ecce Homo. Wij schrijven 
hier dan ook de wens dat zij gezegend 
wordt in het werk dat zij mag doen. 

Correspondentie
Misschien heeft u zich weleens afgevraagd hoe wij eigenlijk 

met onze Roemeense partners communiceren. Gedurende 

de jaren dat wij contacten hebben met de Roemeense stich-

ting ‘Ecce Homo’ is er veel veranderd. In de beginjaren waren 

de directe contacten minimaal. 

Acties
Even een kort 
overzichtje van 
de acties van de 
laatste tijd en van 
de toekomst:

•  Keuken uit de pastorie 
demonteren en inpak-
ken, samen met veel 
kleding en landbouw-
benodigdheden. Keuken 
wordt hergebruikt in een 
aanbouw zijnde congres-
gebouw (zie artikel 
‘uitgekookte dominee’).

•  Fietssponsortocht naar 
Santiago de Compostella  
opbrengst € 9622,47 

•  Bolchrysantenactie  
(1940 stuks) 
opbrengst € 5392,65

 
•  Aardappelactie voor 

ouderen in Roemenië, 
opbrengst € 2532,- 
(actie loopt nog)

•  Schoolmeubilair, een 
trailer vol richting Dej 
(voor de verkoop).  
De transportkosten 
zijn er reeds uit, totale 
opbrengst nog niet  
bekend .

•  Kledinginzameling: het 
wordt hoog tijd dat alles 
weer wordt wegge-
bracht. Binnenkort bren-
gen we weer een grote 
bus vol naar Strijen.

•  Informatiestand van 
BLS op de Interkerke-
lijke vrouwenochtend in 
Alblasserdam

•  De kerststerren verkoop 
heeft een mooie  
opbrengst van € 1061,- 

•  Zeep & schoonmaak
middelen inzamelen 
voor de 85 kinderen van 
Ilisua. Dit project borrelt 
reeds in ons brein.

•  Huis aan huis collecte  
zal gehouden worden 
van 9 t/m 14 April.

Wie zal dat betalen?
Nee, niet zoete, lieve Gerritje!

7.300.000  
zijn jonger dan 18 jaar, 
dus zitten op school 
of zijn te jong om te 
werken.

6.700.000  
zijn ouder dan 65 jaar, 
dus buiten het arbeids-
proces.

2.000.000 
Roemenen wonen en 
werken in het buiten-
land.

4.000.000  
Roemenen zijn werk-
zaam in onderwijs, 
gezondheidszorg of bij 
de overheid.

2.000.000 
Roemenen werken in 
Roemenië en moeten 
dus de (sociale) lasten 
dragen (= betalen) voor 
de rest van het land. 

Tijdens ons bezoek eind oktober werd de vraag 
gesteld hoe het mogelijk is dat de sociale lasten 
op de lonen zo hard zijn gestegen in Roemenië. 
Nu zullen deze getallen niet helemaal exact 
kloppen, maar het geeft wel aan waarom de 
lasten zo enorm zijn gestegen.

‘Ben je uit-
geslapen?
Dan kun 
je je bed 

verkopen.’
Velen van u hebben gereageerd op de oproep 

gebruikte matrassen af te staan voor Roemenië.  

Er kwam een vraag vanuit ‘Ecce Homo’ om een stuk 

of veertig matrassen. In het voorjaar hebben we 

ons een bult gesjouwd aan prachtige tweedehands 

matrassen. ‘k Had al m’n contactpersonen uit 

de mailbox hierom gevraagd. ‘Haastige spoed is 

zelden goed,’ maar soms tóch wel. In de haast had ik 

(blijkbaar) ook mails verstuurd naar drie plaatselijke 

kranten. U voelt hem zeker al aankomen... Zelfs nu 

nog (half november) krijg ik mensen aan de telefoon 

die destijds de advertentie hadden uitgeknipt en nú 

een matras ter beschikking hebben. We zijn bij 53 

matrassen maar gestopt, want ja, het moet ook nog 

vervoerd worden en dat gaat ook niet voor niets.

Ook afgelopen jaar zijn we weer met acht mensen naar 

Roemenië afgereisd. Drie van hen waren nog niet eerder 

mee geweest. Iedere keer toch weer indrukwekkend. Naast 

alle onderlinge gezelligheid en goede gesprekken, naast 

alle mooie dingen die we mochten zien en meemaken, was 

er ook weer veel ellende te zien, te voelen en te ruiken.  

Het voert te ver om er uitgebreid verslag van te doen in 

deze nieuwsbrief en daarom nodigen we u van harte uit  

om onze site www.sbls.nl te bezoeken of om ons een 

gedrukt reisverslag te vragen. Welkom!

De Roemeniëreis van 2011
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Als je de tuin in loopt bij deze familie dan zie je 
al direct aan alle rommel die overal ligt dat het er 
niet zo fris is. Hier wonen drie generaties bij elkaar: 
een oude moeder van ruim 80 jaar, de zoon van  
60 jaar en een verstandelijk gehandicapte dochter van  
37 jaar. Oma is bijna blind en schuifelt rond in het 
kleine huis. Zij wil zelf het huishouden doen, maar 
doordat zij niet of nauwelijks kan zien, komt daar 
niet zo veel van terecht. 

Zonder hulp kan zij eigenlijk niet naar buiten, wat 
ook bijzonder lastig is omdat het houten toilet, bui-
ten, achter in de tuin, staat. Eigenlijk is haar situatie 
een beetje te vergelijken met de beschrijving van 
het ‘ratten-vrouwtje’ waar wij een jaar eerder zijn 
geweest. De zoon  probeert voor zowel zijn moeder 

als zijn dochter te zorgen, maar schiet hierin tekort 
omdat hij dit naast zijn dagelijkse werk moet doen. 
De dochter is niet in staat tot enige hulp en zit  
buiten op een kinderstoel ‘gelukkig te zijn’. Zij lacht, 
zwaait en aan haar blik zie je dat dat het wel zo’n 
beetje is. Als de poes even op haar stoeltje springt, 
dan zwiept ze deze ook met een stralend gezicht 
de lucht in, voordat zij weer gaat zitten. 

Met de vuiligheid nog op ons netvlies en de geur 
(of moet ik schrijven ’stank’?) in onze neus worden 
wij uitgezwaaid door de stralende dochter die niet 
beseft waarin zij leeft…

Goed dat we middels de social worker ook voor dit 
sponsor-gezin iets kunnen betekenen.

Wij bezoeken een sponsorgezin in Dej en vragen u mee te gaan, om een kijkje te 

nemen bij dit gezin dat leeft aan de rand van Dej, wat hoger gelegen op een  

heuvel met een schitterend uitzicht over het stadje. 

Zomaar een bezoek

De oma is  
bijna blind en 
schuifelt rond in 
haar kleine huis.

Van de penningmeester
Je weet als penningmeester niet altijd hoe giften worden over-
gemaakt. Maar een enkele keer is dat wel het geval. En één zo’n 
keer wil ik graag met u delen. 

Het betrof een van de vele giften die zijn gegeven voor de 
sponsorfietstocht naar Santiago. Via de site had betreffende 
geefster een eenmalige machtiging afgegeven. Juist toen ze alles 
had ingevuld, stopte de internetverbinding er mee. Omdat ze dacht 
dat het niet goed was gegaan, vulde ze hem later nog een keer in. U 
begrijpt: ik kreeg 2 machtigingen kort na elkaar van deze persoon. 
Ik heb vervolgens het bedrag gewoon 1 keer geïncasseerd, omdat ik 
al het vermoeden had dat er iets mis was gegaan. 

Twijfel
Zo’n 3 weken later kwam me dit weer in gedachten en omdat 
ik toen toch begon te twijfelen, heb ik haar een mail gestuurd. 
Misschien bedoelde ze wel: haal nog maar een keer zo’n bedrag van 
de rekening. Haar antwoord liet niet lang op zich wachten: internet 
stopte, ik dacht dat het niet goed was gegaan en daarom nog een keer 
ingevuld. Maar vervolgens schreef zij: ‘Maar ik heb onverwacht meer 
vakantiewerk kunnen doen, dus meer salaris ontvangen, dus kan er 
ook wel weer een extra gift uit. Incasseer het maar 
gewoon hoor.’ Kijk, daar word je nou warm 
van. Uiteindelijk hebben al deze bedragen, 
klein en groot, een prachtig eindresultaat 
opgeleverd: € 9.622,47! Hartelijk dank 
voor al deze giften en natuurlijk ook 
dank aan de fietsers, of beter gezegd: 
aan de bikkels, die hierdoor nog eens 
extra werden gemotiveerd. Leuk is dat 
een van deze fietstochtrijders, Ewout, 
het resultaat zelf bekend heeft gemaakt 
in het kindertehuis La Noi. Blijde gezichten 
bij de kinderen die hier een plekje mochten 
vinden. Veel beter dan op straat! 

Melkproject
Verder kan ik nog vertellen dat het melkproject, (u weet wel, 2 bekers 
melk in de week voor de kinderen van Ilisua), tot op heden gespon-
sord is tot en met week 18 van 2012. Voor € 30,- kunt u nog steeds 
een week melk mee sponsoren. Helpt u (weer) mee om ook in heel 
2012 dit project voort te kunnen zetten? Daarnaast hebben we o.a. 
voor 1 ton rijst kunnen zorgen als extra voedsel in de koude winter. 

Vrouwenstudiekring
Fijn dat we ook mooie giften mochten ontvangen via de 
vrouwenstudiekring. We zijn dankbaar voor al deze 
hulp. En al deze giften zijn nog zo bitterhard 
nodig. Verschillende leden van onze groep 
zijn net terug uit Roemenië. De schrijnende 
verhalen waar ze mee thuiskwamen 
behoeven geen nadere uitleg. Je zou ze 
allemaal wel willen helpen. Het is mooi 
dat we er in ieder geval ons deel aan 
kunnen bijdragen. En dat gaat verder 
dan alleen maar te zeggen: hier hebt 
u € 100,-. We werken niet voor niets via 
de plaatselijke stichtingen Ecce Homo en 
Elpis. Niet alleen je hand ophouden, maar 
ook zelf meewerken om uit de armoede te 
komen. Zo wordt uw gift verantwoord besteed. 

Hermen
Tot slot nog een persoonlijke noot. Want ja, als je vader geworden 
bent moet je dat toch even meedelen. We zijn dankbaar dat wij onze 
zoon Hermen mochten ontvangen. Prachtig als je hem voor het eerst 
in je armen mag houden. Dat is echt met geen geld te betalen! 
 
Een hartelijke groet, Jan-Willem Bas
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Positief ‘besmet’ Website

In de vorige nieuwsbrief (februari 2011) 

schreef ik een stukje over de website. Op 

dat moment waren we druk bezig met het 

opzetten, uitwerken en vullen van de web-

site. Na hard werken zijn we als stichting 

best een beetje trots op het resultaat. 

Zoals u wellicht weet is het belangrijk om de site actueel 
te houden. Dit betekent: regelmatig oude informatie 
verwijderen en nieuwe acties, resultaten van acties, 
nieuwe projecten en fotoalbums toevoegen. In de 
afgelopen maanden hebben we o.a. de volgende in-
formatie geplaatst: fotoalbum van ons bezoek aan 
Roemenië, reisverslag, projectbeschrijvingen ‘ Glimpse 
of Hope’ en ‘Clean & Healthy’ en het resultaat van de 
bolchrysantenverkoop.

Het is leuk om te zien dat het bezoekersaantal van de 
website toeneemt. Kennelijk weten steeds meer mensen 
ons daar te vinden. Zoals al eerder gezegd verandert een 

website regelmatig. Als u op de hoogte 
wilt blijven van onze activiteiten raden 
wij u daarom aan, de site regelmatig te 
bezoeken.

Voor de komende maanden hebben wij 
als doel de homepage van de site te 
vernieuwen. Op dit moment zijn we nog 
niet tevreden over het weergeven van de 
nieuwste informatie. Dit moet helder en 
overzichtelijk zijn zodat u als bezoeker 
gemakkelijk de laatste info kunt vinden. 
Ik wens u veel plezier bij het (regelmatig) 
bezoeken van de website. 

Richard Lagendijk.

Tijdens de schoolvakantie hebben we 

met een behoorlijke groep mensen 

vier (!) scholen geplunderd. Deze 

Rotterdamse scholen kregen nieuw 

schoolmeubilair. Een trailer vol 

gebruikt materiaal kon gratis worden 

opgehaald. Ieder gaatje in de trailer is 

benut. Dat zal wat geweest zijn toen ze 

dat in Roemenië moesten lossen!
 
Stichting ‘Elpis’ hoopt door de verkoop weer geld te ge-
nereren voor de stichting. Vóór de trailer in Roemenië 
aankwam, was er al een dusdanig deel van verkocht dat 
de transportkosten betaald kunnen worden.

Schoolmeubelen

Bolchrysanten in Roemenië

Trouwen  
na rouwen
Na alle verdrietige medede-

lingen over Liviu (de directeur 

van ‘Ecce Homo’) kunnen we u 

nu blij nieuws brengen. 

In eerdere nieuwsbrieven meldden we u 
dat hij door een hersenbloeding de lin-
kerhelft van z’n lichaam niet meer kon 
gebruiken. Z’n vrouw kreeg kanker en 
overleefde het niet. Een groot verdriet 
dat hij samen met God droeg/draagt.

We zijn nu een paar jaar verder en 
mét hem zijn we blij dat hij opnieuw 
een vrouw naast zich heeft gekregen. 
Ze kennen elkaar al vele jaren omdat 
Antoinella ook bij Ecce Homo werkt.

Colofon
Oplage
1.000 stuks

Contact
Basic Life Support 
p/a Van Eesterensingel 208 
2951 AR Alblasserdam 
Tel. 078-6918645 
 
Bankrek.nr. 39.30.71.715  
t.n.v. B.L.S. Alblasserdam

Heerlijk, dat er weer drie van 

die nieuwe gasten met ons 

mee wilden. ‘t Is toch een 

hele onderneming om met 

zo’n stichting af te reizen naar 

Roemenië. 

Het kost je ook nog je snipperdagen en 
de reis, die moet je wél zelf betalen. 
Maar ze hadden het er ook deze keer 
weer graag voor over. Zo’n reis laat je 
niet meer los. Het doet wat met je. Je 
raakt echt een beetje besmet met het 
Roemenië-virus. Vraag het reisverslag 
maar aan ons op (op schrift of op de 
site www.sbls.nl). Onze drie ‘gasten’ 
hebben ook verschillende stukjes van 
dat verslag geschreven.

Ewout Gerlinde
Rutger

De lonen van het personeel zijn door 
de staat vastgesteld, maar omdat er 
te weinig geld is, werken er nu ook te 
weinig mensen. Er wordt ook honger 
geleden. Stichting Basic Life Support 
heeft voor deze winter 3 pallets blik-

groente, 1000 kg. rijst en 3,5 ton aard-
appelen kunnen schenken. Verder zijn 
er zelden handzeep, tandpasta en 
tandenborstels omdat er gewoonweg 
geen geld voor is. Ook is er gebrek aan 
allesreiniger om de leefomgeving goed 
schoon te houden. Wij als stichting 
zouden daar samen met u iets aan 
willen doen.

Nee, nu eens géén geld !
We willen samen met u stukken zeep 
voor de kinderen gaan verzamelen. 
Hoe we al die stukken zeep op één 
hoop gaan krijgen weten we nog niet 
exact, maar dat hoort u nog. Mis-
schien leuk om elke keer als u bood-
schappen doet een pakje tussen de 
boodschappen in uw karretje te doen. 
Alvast bedankt. U hoort nog van ons.

Roemenië november 2011

Ho! Eerst je handen wassen! 
In het staatskindertehuis ‘Ilisua’ zitten 85 kinderen tussen de 

3 en 16 jaar. Zij zijn uit voorzorg weggehaald uit hun gezin 

omdat daar T.B.C. heerst. Door de crisis krijgt het opvangtehuis 

nog maar 65% van het toegezegde (toch al zeer lage) budget. 

Bolchrysanten groeien ook goed 
in Roemeense bodem. Dit heb-
ben we afgelopen jaar ondervon-
den tijdens een proefteelt van 
deze planten. Begonnen in mei 
en t/m oktober van afgelopen 
jaar hebben we 400 bolchry-
santen gekweekt. Het idee was 
ontstaan uit de wens van onze 
Roemeense partnerstichting 
Elpis om meer in eigen financiële 
behoefte te kunnen voorzien. 
Deze wens hebben we concreet 
invulling gegeven met het star-
ten van plantenteelt. Het eerste 
doel was het uitproberen van de 

teelt, en als dit zou slagen op de 
locale markt te verkopen, rond 
Allerheiligen (1 november) als de 
meeste mensen bloemen kopen 
voor deze gedenkdag.

Voorzien van de nodige spullen 
en aangestuurd vanuit Nederland 
is het gelukt om in Roemenië de 
planten te kweken, en de kwali-
teit was voldoende om ze ook te 
kunnen verkopen. Aan deze actie 
hebben we ruim € 600 overge-
houden. De proefteelt is daarmee 
geslaagd en is aanleiding om er 
in 2012 mee door te gaan.


