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1 Reisverslag Roemenië 2009 

1.1 Donderdag 29-10-09  

Het grootste gedeelte van de heenreis zit er al weer op. Gisteren is de reis erg voorspoedig 

gegaan. Weinig oponthoud gehad en het weer was heerlijk om te reizen.  

We hebben ‘s avonds opnieuw heerlijk 

gegeten bij het Paprika-hotel en daarna 

zijn we nog even doorgereisd naar het 

drive-in hotel. Daar hebben we nog even 

een biertje met elkaar gedaan en zijn toen 

allemaal ons mandje op gaan zoeken. De 

dames vonden de hotelkamer een beetje 

tegenvallen, aangezien de lucht van de 

vorige bezoeker er nog hing. Ondanks dat 

hebben we heerlijk geslapen (overigens in 

een bed vol vlekken) en ging de wekker 

weer veel te vroeg! Zeker voor meneer 

Aad, die al om 6 uur paraat stond in plaats 

van om 7 uur. Misschien toch handig om 

de volgende keer bij de (winter-)tijd te blijven.  

Na 8 en half uur kwamen we aan in Dej, bij de stichting Elpis (betekent ‘Hoop’). 

Bij aankomst stond er een heel ijverige vrouw al een heerlijk maal voor ons te bereiden.  

Kort na ons kwam ook Vasile aan, de directeur van de stichting.  

Samen met hem hebben we gegeten en nog wat bijgepraat.  

Na een wandelingetje door de straten zitten we nu nog gezellig bij elkaar wat te drinken om 

zo voldaan, na een lange reis, wederom in ons mandje te duiken.  

Hier voegen we even een verslagje van Izak tussen omdat ik (Myrthe) daar niet bij 

was………….. 

1.2 Roemenië 30 okt. 2009 

De eerste dag bij Elpis gaan we er op uit om materialen te kopen voor de doelpalen bij het 

kindertehuis van Ilisua. Eerst naar de houtboer waar we direct de juiste palen te pakken 

hebben (8 x 8 cm dik en 5 meter lang). Met een boomzaag worden ze door de medewerkers 

voor ons op lengte gezaagd. Maar 

eerst dient Gregore aan de overkant te 

gaan betalen. Na ongeveer een 

kwartier is dat ‘al’ geregeld. Verder 

zitten de andere zaken best wel dicht 

bij elkaar. Binnen de kortste keren 

hebben we twee handzagen, één voor 

€ 4.= en één voor € 1.25. 

Onvoorstelbaar dat men dat voor € 

1.25 kan produceren en dan moet er 

ook nog op verdiend worden. Later 

bleek dat de duurdere zaag niet 

functioneerde omdat hij een te fijne 

vertanding heeft en eigenlijk lukte het 
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best aardig met dat goedkope ding. Toen nog even naar de Chinees om 20 voetballen te 

kopen. (± € 3.25 per stuk.) Nou, die ene Chinese tante was even niet blij toen er nog 8 lege 

ballen vanuit het magazijn met een achterlijk klein ballenpompje opgepompt moesten worden. 

Dat was dus even zweten. Bij de bandenboer hadden we al gauw drie gebruikte banden te 

pakken (en wel gratis). Om aan pingpongsetjes te komen werd wel even moeilijker. Drie 

winkels verder moesten we onverrichter zaken huiswaarts keren. 

Wim had inmiddels 4 keer naar de jas van Richard gebeld, maar daar zat niemand in. De rest 

van de groep is toen alvast maar twee sponsorgezinnen gaan bezoe-ken. Ondertussen heeft 

Richard zich in het zweet gewerkt om punten aan de palen te zagen en Izak heeft de oude 

banden schoongesopt. Door het zonnetje waren deze al gauw weer droog. 

 

1.3 Vrijdag 30-10-09, in Dej, Elpis. 

We hebben ‘s ochtends een bespreking gehad met 

Vasile. Daarna hebben Richard en Izak samen met 

Gregore hout gehaald voor de voetbaldoelen voor 

het kindertehuis Ilisua, dat we morgen en overmorgen zullen bezoeken. 

Ook zijn er 20 voetballen voor de kinderen  gekocht. 

De anderen hebben samen met de maatschappelijk werkers boodschappen gedaan die we later 

op de dag hebben uitgedeeld bij de sponsorgezinnen. Dit ging vooral om  basisbehoeften zoals 

meel, suiker, olie, zeep en nog wat lekkers voor de kinderen.  

Toen gingen we op weg naar het eerste gezin, wat weer ongelofelijk bizar was om te zien. We 

kwamen aan in een buurt waar voor onze normen alleen maar afgekeurde 'ruïne-achtige' flats 

stonden. In een kamertje dat zo groot is als mijn kamer leeft een gezin in bizarre 

omstandigheden. Kleine kachel in de hoek en verder nog 3 bedden. Alleen de moeder en haar 

baby waren thuis.  

De rest woonde of op zichzelf (ze heeft nog wat oudere zonen) of in het kinderhuis Ilisua 

omdat ze die zelf niet meer kon onderhouden.  

Het was echt wel weer even schrikken. Je denkt op zo’n moment: ”dit kan toch niet waar zijn, 

zoiets kan toch door niemand toegelaten worden, dit kan toch gewoon niet?” Maar jawel, 

en behalve dit gezin zijn er nog velen. Daar komt nog bij dat er geen water of stroom 

aanwezig was.  

Na dit gezin hebben we nog vijf andere gezinnen bezocht.  
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Als je het gaat vergelijken met het eerste gezin hadden ze het wel beter, maar met beter bedoel 

ik dan: twee vierkante meter extra en wel stroom en water, maar voor de rest is het overal 

even uitzichtloos.  

Vier van de gezinnen die we bezocht hebben hadden één of meerdere kinderen in het 

kindertehuis Ilisua zitten, omdat ze er zelf niet meer voor konden zorgen.  

In de auto hebben we nog met de maatschappelijk werkster gepraat en ook zij gaf aan: ”De 

regering in Roemenië is ontzettend laks en niemand neemt de verantwoordelijkheid op zich. 

Iedereen kijkt van deze problemen weg en zo gaat  

het van kwaad tot erger.” 

Toch heb ik al wel wat verbeteringen gezien als ik het vergelijk met vorig jaar, ook al is het 

niet veel. Er worden steeds meer wegen geasfalteerd en de huizenbouw word moderner en 

beter, maar in heel veel gevallen, dat zien we bij de gezinnen waar we geweest zijn, is er 

gewoon geen verbetering. 

Het waren weer veel indrukken om te verwerken, dus straks eerst maar even een lekker bakkie 

thee en wat bijpraten met de groep. 

  

Ik zie onwijs uit naar de andere dingen die er nog gaan komen, vooral naar onze bezoeken aan 

Ilisua. De omstandigheden zijn daar nog ontzettend slecht. Er is te weinig eten voor de 

kinderen en verder missen ze nog veel van de voor ons normale dingen, zoals de mogelijkheid 

om te douchen en zeep te gebruiken. 

We kregen te horen dat al zouden we zeep en douchespullen schenken aan het kindertehuis, 

dit dan niet aan zou komen bij de kinderen en dat het gewoon  wordt achtergehouden door de 

begeleidster van de kinderen. 

Daarom wil ik graag alle kinderen één blok zeep geven, dat we zelf aan hen zullen 

overhandigen. Ik moet het nog even overleggen met Vasile of dit mogelijk is, maar dat 

verwacht ik haast wel. 

Het pannenkoeken eten (wat we eerst van plan waren) gaat niet meer door omdat 

er dan 300 á 400 pannenkoeken gebakken moeten worden en dat is hier op de stichting geen 

doen. 
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1.4 Zaterdag 31-10-09,  Dej, Elpis 

Vandaag weer een drukke, maar 

bovenal heftige dag geweest. 

Vanochtend hebben we een bezoek 

gebracht aan de gevangenis in Gherla, 

hier ± 20 km vandaan. Het is de 

zwaarst bewaakte gevangenis van heel 

Roemenië.  

Van te voren wist ik niet goed wat ik 

moest verwachten. Ik had natuurlijk 

wel een filmbeeld in m'n hoofd met 

allemaal zielige/agressieve mannen 

achter tralies, die heel hard naar je 

zouden roepen.  Daar bleek niks van 

waar. Er ging een heel proces aan 

vooraf voordat we naar binnen mochten. We moesten weken voor ons vertrek naar Roemenië 

onze ID-kaart- of paspoortnummers doorgeven. Daarmee kon Vasile in Boekarest 

toestemming vragen voor een bezoek. Eenmaal in de gevangenis aangekomen moesten we 

onze paspoorten afgeven en in een klein kamertje wachten. De vier ballen die we gekocht 

hadden voor de gevangenen, werden meegenomen voor een grondig onderzoek. Daarna 

kregen we allemaal een kaartje en moesten we alle spullen achterlaten. Voordat we binnen 

waren moesten we nog eens 2x door een metaaldetector en 3 poorten heen.  

In tegenstelling tot de huizen en gebouwen die ik tot dat moment had gezien, was de 

gevangenis erg mooi. Veel wandschilderingen (die door de gevangenen zelf waren gemaakt). 

Buiten zagen we wat gevangenen sporten en werden we natuurlijk wel even vol belangstelling 

bekeken (maar wij keken lekker voor de belangstelling terug!). In de gevangenis zelf worden 

kerkdiensten gehouden en Vasile heeft daar ook al een hoop mooie dingen gedaan en 

meerdere keren gepreekt. Het is een orthodoxe kerk, vol met schilderingen uit de bijbel. Erg 

mooi en ook deze zijn allemaal door de gevangenen zelf gemaakt. (Helaas moesten we ook 

ons fototoestel achterlaten en hebben we niks op de foto kunnen zetten.) 

Na het bezoek aan het kerkje gingen we een soort 'school' binnen. Hier krijgen de gevangenen 

(bijbel)studie, worden er creatieve activiteiten georganiseerd en de gevangen geschoold. Alles 

zag er goed verzorgd en mooi uit. In één lokaal hadden ze zelfs een Smartbord (een 'modern' 

schoolbord dat helemaal via de computer bediend kan worden)! 

Nadat we wat rond hadden gekeken gingen we naar een groep gevangenen die op dat moment 

een bijbelstudiebijeenkomst hadden. Toen we binnen kwamen gingen ze allemaal staan en 

zorgden ze dat er zo snel mogelijk stoelen voor ons kwamen, zodat wij konden gaan zitten. 

Vasile vertelde wie wij zijn en wat we komen doen. Aad en Wim hebben de groep ook nog 

toegesproken. 

De mannen die daar zaten waren ontzettend vriendelijk en beaamden alles wat gezegd werd 

met een luid 'AMIN'. We hebben samen gebeden in een grote kring en toen hebben we met 

hen een lied gezongen. Het was zo'n ontzettend aparte ervaring. Toen het weer tijd was om te 

vertrekken gaven we hen allemaal een hand, verlieten het lokaal en lieten hen 

achter………….  

 

Na een korte lunchpauze zijn we naar een klein dorpje net buiten Dej gegaan. Vorig jaar 

hebben we dit dorpje ook bezocht. 

We kwamen toen een ouderpaar tegen dat met hun 3 kinderen bij de grootouders wonen. Ze 
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waren bezig met het bouwen van een eigen huisje, maar moesten dit stop zetten omdat het 

geld op was. Omdat het moeizaam ging, met z’n allen in zo'n klein huis, heeft Basic Life 

Support (‘onze’ werkgroep) vorig jaar  geld gegeven zodat deze mensen verder konden gaan 

met de bouw. 

 
Ze waren nu met de tweede verdieping bezig. Het gaat niet echt snel, maar het begint nu toch 

al aardig op een echt op een huis te lijken. Ze hopen dat het over ongeveer 2 jaar af is!!!  

Tussendoor hebben we nog met wat schapen gekroeld en een stukje gereden in een ossenkar. 

(Dat rijden was niet helemaal de bedoeling, maar dat rare beest wilde niet stil blijven staan!) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op het programma voor vandaag stond ook het kindertehuis Ilisua.  

Zoals ik al schreef hebben we eerst al 20 voetballen en hout voor doelpalen gekocht.  
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Ook hebben we oude autobanden op de kop kunnen tikken. Vanuit Nederland hadden we al 

metalen kettingen meegenomen om daar de autobanden aan te hangen om zo schommels te 

maken.  

Omdat ik gisteren heb gehoord dat er weinig middelen zijn voor de kinderen om zichzelf te 

wassen, heb ik Vasile voorgesteld hun zeep te geven. Hij vond dit een goed idee, maar 

vertelde me dat de kans dat de kinderen onder de 10 jaar de zeep zelf mochten houden, wel 

heel klein zou zijn. Ik kon het wel proberen, maar hij kon me niks garanderen. Maar zoals 

papalief me heeft geleerd: niet geschoten is altijd mis, dus snel naar de winkel en even een 

grote hoeveelheid zeep inslaan (dit gaan we morgen geven). 

Zaterdag is wasdag in Ilisua. Van te voren had Annelies geopperd dat wij de kinderen 

misschien wel zouden kunnen wassen. We hadden ook een grote hoeveelheid shampoo 

ingeslagen (12 liter). Maar helaas was er geen mogelijkheid om de kinderen te wassen. Dit 

was ‘s ochtends al gebeurd. (Waarom rook ik daar dan zo weinig van??) 

We kwamen aan bij het kindertehuis en, net als vorige jaar, stormden de kinderen meteen op 

ons af. Voor je het door had waren er al weer drie op je rug gesprongen, stonden er vijf aan je 

armen te trekken en hingen er twee aan je benen. Dit is toch wel weer heel bizar, een kind 

hoort dit niet te doen. Hieraan merkte je weer zo goed dat de kinderen hier te weinig aandacht 

krijgen. Maar eigenlijk merkte je dat aan alles: 

� kinderen die elkaar tot bloedens toe slaan, elkaar wegtrekken, knijpen en uitschelden 

alleen al om aan jou hand te mogen lopen en om te zorgen dat niemand anders dat 

plekkie inpikt;  

� vieze snotneusjes en bruine bekkies; 

� stinkende kleren en tanden vol zwarte gaten. 

We hebben ook veel kinderen van vorig jaar gezien, wat wel terug te zien zal zijn op 

de foto's. 
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Na wat gedold te hebben met de kinderen, wat lekkers te hebben uitgedeeld en de nodige, 

eigenlijk zinloze, correcties te hebben gegeven, omdat ze elkaar weer sloegen, met stenen 

bekogelde, op de grond gooiden of boven op een ander stampten, gingen we in de 

onderkomens van de kinderen kijken. Eerst waren Leonieke en ik op zoek naar de wc, wat 

uiteindelijk een vreselijk vies en kil hok bleek met open douches en wc's zonder deuren. Maar 

toen we het wilden filmen, werden we snel weggestuurd door de leidster en doorverwezen 

naar het gebouw van de meisjes. In tegenstelling tot het onderkomen van de jongens zag dit er 

redelijk goed uit: mooie douches (3) en wc's MET! deuren!. 

Uiteindelijk was het tijd om de kinderen de ballen te geven. We hadden van te voren al 

voorspeld dat dit complete chaos zou worden. Alle kinderen dromden om de auto. Toen 

eenmaal alle ballen uit de auto’s waren werd er druk gegooid, geschopt en gestuiterd (maar nú 

met de ballen dan hè). Het was een ontzettend leuk gezicht, vooral als je dan later een paar 

van die ballen onder de bedden van de 

kinderen ziet liggen. De mannen hebben 

ook een gesprek gehad met de nieuwe 

directeur van Ilisua. Op onze vraag waar 

het meeste gebrek aan is in het tehuis, 

vertelde hij dat snowboots voor de 

kinderen wel heel welkom zouden zijn en 

dat er een schrijnend tekort was aan 

ondergoed en sokken voor de kinderen.  

Hij stond ook erg open voor alle hulp die 

eventueel via Elpis kan worden gegeven.  

Alle schommels zijn opgehangen en de 

oude die er al waren zijn vervangen of 

opgeknapt. De doelen staan er en de 
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allerkleinste kinderen liggen inmiddels zonder eten in bed. Het blijft vreselijk om de kinderen 

zo te zien lijden en dan te weten dat de kleinste kleutertjes geen eens avondeten hebben 

gekregen. 

En als je naar de feiten kijkt: per kind is er per dag 9 euro beschikbaar. 

Van dit bedrag moet worden betaald: het eten, de kleding, de lonen 

van de leidsters en het gas en licht.  

Dat is toch ongelofelijk? Ik vind het in ieder geval erg moeilijk te 

bevatten en heb voor heel de situatie weinig woorden. Behalve dat het 

oneerlijk is en dat het anders zou moeten!  

Morgen brengen we weer een bezoek aan het tehuis. We hebben bij de 

bakker pakketjes met voedzame, lekkere cake gekocht en nog wat 

chocolaatjes.  

Dit zullen we morgen samen met bananen en zeep aan de kinderen 

geven.  

 

En daarna nog even met de kinders kroelen. 

 

 

1.5 Zondag  01-11-09, Dej, Elpis 

Vanochtend zijn we naar een kerk in Cluj geweest. Het was een nieuw op te zetten gemeente 

en daar moesten we even kijken. Ik weet niet of het kwam doordat het hun eerste bijeenkomst 

was, maar de dienst duurde bijna 3 uur!!! 

Er was niet een preek, nee… er waren er 3!! 

En het was allemaal in het Roemeens, dus je kreeg er niks van mee (suprise, suprise!), maar 
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dat hebben ze allemaal weer goed gemaakt met een heerlijke lunch hoor, ha ha.  

  

Vandaag was ook ons tweede bezoek aan Ilisua. 

We hadden van te voren gehoord dat er niet genoeg eten was voor de kinderen. 

Daarom wilden we de kinderen graag verwennen, maar ze ook iets gezonds en bovenal 

voedzaams geven. Dit konden we mede doen dankzij de geweldige giften die ik van m’n 

familie had meegekregen. 

In de supermarkt hadden we zo’n 65 bananen en ongeveer 180 yoghurtjes gehaald. Gisteren 

zijn er al een paar naar de bakker geweest en daar zijn pakketjes gemaakt met 3 plakjes 

eiercake (wat heel voedzaam is) met nog wat blokjes chocolade en wat bonbonnetjes.  

We hebben (om chaos te voorkomen) alle kinderen in de kantine gezet en de zeep, yoghurt en 

banaan in tasjes gedaan om alles in één keer uit te kunnen delen. Er werd heel verschillend op 

gereageerd. Eerst wisten ze niet goed wat ze moesten doen. Veel kinderen zaten er alleen 

maar naar te staren. Gelukkig gaven alle kleine kinderen het goede voorbeeld. Het was 

ongelofelijk om te zien hoe zo'n klein droppie zo snel ALLES! op kan eten. 

Na alle cake en chocolade waren de yogurtjes aan de beurt die ze met hun vingertjes  

 

uitlepelden. Heel bizar. Maar dit was wel het laatste eten wat de kleintjes zouden krijgen op 

deze dag. Er zou geen volwaardige maaltijd meer komen. De zeep heb ik uiteindelijk toch 

gegeven, maar ik hoorde bij het uitdelen van de zakjes dat ze door de leiding van de kleinste 

kinderen wel weer zouden worden ingenomen, omdat dit voor hun eigen veiligheid beter is. 

Dit, omdat de grote kinderen er anders om zouden gaan vechten en zij de zeep zouden 

afpakken. Maar of ze het stukje zeep nog terug zien… ik ben benieuwd.  

Het was ontzettend moeilijk om weer weg te moeten gaan. De situatie is zo bizar daar, 

ondanks de verbeteringen die we toch ook wel zien. 

 

 

Hallo, hier Izak even tussendoor: 31 oktember 2009 (hervormingsdag). Myrthe  heeft al van 

alles over ons bezoek aan Ilusua  geschreven, maar wat nog wel het vermelden waard  is, is 

dat het meisje Sonia,  (links op de foto) die in Ilusua is opgegroeid, ons gisteravond als 

serveerster in het restaurant bediende. Wat fijn om te zien dat een meisje uit zo’n tehuis zó 

terecht is gekomen. 
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1.6 Maandag 02-11-09 Ecce Homo, 
Cluj 

Vanochtend hebben we afscheid genomen van 

alle mensen van Elpis en zijn we vertrokken naar 

Cluj. Tegen half 12 kwamen we daar aan.  

We hebben eerst het programma voor deze 

dagen doorgesproken met Aline. Daarna hadden 

we even wat tijd voor ons zelf. We zijn toen naar 

de supermarkt gegaan en daar hebben we wat 

chocolade gekocht voor het kinderhuis A-mic. 

Dit kinderhuis hebben we vorig jaar ook 

bezocht. Het is weer iets heel anders dan Ilisua. 

Dit kinderhuis voelt echt aan als een gezin. Er 

zitten ook maar 9 kinderen in dit huis.  Ilisua is 

dan ook een staatskinder-tehuis en A-mic wordt 

gerund door Ecce Homo. Je merkt ook meteen 

aan de kinderen dat ze het daar goed hebben. Ze 

hebben liefdevol contact met de begeleidsters; 

dit kon je al zien aan de manier waarop ze met 

elkaar omgingen.  

Er werd veel gekroeld, met de begeleidster dan. 

Want dit verschil viel ons meteen op: de kinderen komen hier niet meteen naar je toe. Ze 

wachten eerst even af en kijken op afstand. Later hebben we wel met de kinderen spelletjes 

gespeeld. Dat deze kinderen niet aanhankelijk waren aan ons, is juist een goed teken. Hieraan 

kan je zien dat zij genoeg aandacht en liefde krijgen van de begeleidsters en social workers 

die daar regelmatig over de vloer komen. Nadat we hier waren geweest gingen we naar 

restaurant ‘the Old House’. Dit is het restaurant waar we vorig jaar koude patat hebben 

gekregen. Gelukkig was de patat nu lauw, ik vertrouw erop dat het volgend jaar warm is! 

Misschien mede door de gratis (zelfgestookte?) Palinka die we daar kregen, maar het was een 

erg gezellige avond. We hebben veel gelachen met elkaar en met Alina.  
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1.7 Dinsdag 03-11-09 Ecce Homo, Cluj 

Vandaag hebben we gezinnen bezocht. We gingen weer in 2 groepen. Samen met Aad, 

Leonieke, Annelies en Corina (social worker) gingen wij op bezoek in een zigeunerwijk. 

Corina moest eerst aankondigen dat wij eraan kwamen, anders kon het nog wel eens voor 

problemen zorgen. Ook konden we hier 

geen kleding en spullen uitdelen, omdat er 

dan een grote kans op ruzie was. Zigeuners 

voelen zich snel achtergesteld. Als we één 

gezin iets zouden geven, zouden we hun 

allemaal iets moeten geven. En dan nóg zou 

er gezeur kunnen komen.  

De wijk moet je eigenlijk zien als één groot 

gezin. Ze wonen allemaal in aparte 

kamertjes/kleine schuurtjes. Maar de 

rekeningen betalen ze gezamenlijk, of 

eigenlijk niet. Ze hebben met z’n allen de 

verantwoordelijkheid over het betalen van 

de water en stroom rekening. Het probleem 

speelde ook nu nog, dat, wanneer één van de 

gezinnen niet meebetaalt, voor heel de wijk 

het water en of de stroom wordt afgesloten. 

Dit was ook nu het geval, de waterleiding is 

vorig jaar al afgesloten. De zigeuners 

beschuldigen de bouwmaatschappij (die daar 

twee jaar geleden een groot complex 

gebouwd heeft) er van, dat zij tijdens de 

bouw grote hoeveelheden water heeft gebruikt voor het aanmaken van cement en zo. De 

maatschappij gaat geen geld betalen en de zigeunerkolonie zegt het niet te kunnen betalen. 

Wat ook een probleem is, is dat niemand de verantwoordelijkheid wil nemen. Er moeten 

gewoon dingen veranderen, waardoor hun situatie 

zou verbeteren. Het sponsorgeld wordt ook nooit aan 

de mensen zélf gegeven. De mensen van Ecce Homo 

zorgen ervoor dat eventuele rekeningen worden 

betaald en dat het geld nuttig besteed wordt omdat 

het geld anders aan andere dingen zal worden 

uitgegeven. Ze zien ook niet in dat het niet 

vanzelfsprekend is dat er sponsorgeld aan hen 

besteed wordt. Ze zien het als hún geld, waarmee dit 

soort problemen opgelost moet worden. Het viel ons 

op dat, hoe klein de huisjes ook waren (gemiddeld 2 

á 3 bij 4), het erg schoon en opgeruimd was. Corina legde ons ook uit dat dit de taak is van de 

vrouw. Vrouwen in de zigeunergemeenschap werken niet buitenshuis en hebben geen 

opleiding gevolgd. Hun taak is eten koken, opruimen, wassen en voor de kinderen zorgen. 
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We kwamen ook in een huis waar 10 mensen woonden. Dit waren allemaal verschillende 

gezinnen bij elkaar, maar toch familie. Hoe het nou precies zit, daar ben ik nog steeds niet 

achter. Er was een meid van 18 jaar, met 2 kinderen. Haar oudste dochter was 4. Haar vriend 

wilde de kinderen niet erkennen als zijn 

kinderen en betaalde er dan ook niks voor. Maar 

omdat ze aangaf dat ze nog steeds van hem 

hield, bleef ze hem opzoeken. Op een van die 

bezoekjes was ze ook weer zwanger geraakt, 

maar ze heeft dit kind laten aborteren.  

Nadat we de gezinnen hadden bezocht, gingen 

we naar Patarat.  

Patarat staat voor: 600 mensen, levend op een 

vuilnisbelt.  

Ze zetten zich erg af tegen de regering en er valt 

niet met hen te werken. Ze leven in hun eigen 

wereld waar seks, geweld, diefstal en muziek 

centraal staan. 

De gezinnen wonen in kleine hutjes, gemaakt 

van afval. De kinderen worden dus ook aan alles 

blootgesteld. Hierdoor raken de kinderen al op 

jonge leeftijd seksueel actief. De gemiddelde 

leeftijd waarop de zigeuners trouwen is 12 á 

13 jaar. Daarna duurt het ook niet lang meer 

voordat ze zelf kinderen krijgen.  

Ecce Homo heeft al verschillende keren 

geprobeerd daar projecten te starten, maar na 

3 a 6 maanden konden de social workers de 

druk niet meer aan. Hierdoor zijn tot nu toe 

alle projecten mislukt. Radu, de social 

worker die met ons mee was, legde ons uit dat het eigenlijk een negatieve spiraal is. Je kunt 

het hun moeilijk kwalijk nemen, want de normen en waarden krijgen ze van elkaar mee.  Ze 

gaan niet naar school en hebben eigenlijk niks met de 

buitenwereld te maken.  
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Het is ontzettend moeilijk om hier verandering in te brengen, omdat ze nergens open voor 

staan. Onderling gunnen ze elkaar ook niks. Je kunt daar niet 1 gezin helpen (of hier een begin 

mee maken), omdat er dan grote ruzie zou ontstaan. 

Aan het eind van de middag zijn we naar het kinderhuis ‘La Noi’ gegaan. Dit is ook een 

kinderhuis van Ecce Homo. Hier zitten 16 kinderen. Het was een gezellig boel. Ze hadden een 

spel bedacht waarbij ieder van ons één á twee kinderen mee kreeg. De kinderen moesten jou 

een rondleiding geven en je zo veel mogelijk over zichzelf vertellen en over jou te weten zien 

te komen. Maar Engels werd er nauwelijks gesproken, dus het was echt handen- en 

voetenwerk. Voor de kinderen was er een prijs aan verbonden. Het team dat het meest over de 

ander wist te vertellen, kreeg een prijs.  

 

‘s Avonds kwam Liviu, (de oprichter van Ecce Homo). Het was eigenlijk de bedoeling dat de 

mannen allerlei projecten met elkaar zouden doorspreken. Maar Liviu had net erg slecht 

nieuws gekregen over de situatie van zijn vrouw. Deze lijdt al een tijdje aan longkanker, maar 

dit had nu zijn hoogtepunt bereikt en ze was opgegeven door de dokters… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.8 Woensdag 04-11-09 Ecce Homo, Cluj 

Vandaag zijn we naar Thurda geweest. Hier hebben we met heel de groep nog enkele 

gezinnen bezocht. De gezinnen wonen illegaal in een oud treinstation. Het eerste 

gezin…………………………………………………………………………………………….

Zo, verder heb ik niets geschreven, dus geeft ik (Myrthe) de pen door aan Izak. 

Dank je, Myrthe, voor deze pen en het 

verslag. Dan zal ik nog even verder 

schrijven. Jij was bij:”Het eerste 

gezin”…….. gebleven en daar hoort het 

volgende achter: …….. dat we 

bezochten woonde in een kale hoge 

ruimte met weinig ‘meubelen’. Pa was 

net bezig om buiten wat hout spijkervrij 

te maken. De spijkers werden heel 

voorzichtig weer recht getikt want ja, 

geld voor Gamma is er niet. (DAT ZEG 

IK, geld is er niet!) Wat valt het dán op 

als er zo iemand een splinter-nieuwe 

nijptang in z’n hand heeft! Na enige tijd 
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kwam ook hij binnen. Hij legde de tang en z’n hamer voorzichtig op de kast als waren het 

heilige voorwerpen. Het was dan misschien ook wel het enige van waarde dat hij bezit aan 

materiaal. Ze trokken (ook illegaal) stroom uit de muur voor licht en verwarming. Opnieuw 

zagen we zo’n zelfgemaakte ‘stroomkachel’ waar men een spiraal door een in een steen 

geschraapte gleuf had gelegd. De voeding knoop je aan de ene kant van de spiraal en de fase 

aan de andere kant en maar gloeien, jongens. Dat zal me een stroom vreten, zeg! Maar goed, 

de R.S. betaald wel. (Of zou de N.S. daar geen R.S. heten?) Het jochie zat op de rand van het 

‘bed’ (let op die aanhalingstekens). Bij de slager had men wat uitbeenbotjes gekocht (lekker 

goedkoop) en daar was een soort soep van gekookt. Je krijgt dan wel geen voedsel binnen, 

maar het smaakt toch naar vlees. Met z’n handen doopte hij wat brood in de soep en bracht 

het richting z’n mond.  

De smurrie die op z’n handen 

achterbleef, ging richting trui. 

(Ingevette truien gaan langer 

mee, denk ik). 

Aan de andere kant van de 

muur wonen in een verblijf van 

(wat zal het geweest zijn?) vier 

bij vier of vier bij vijf meter (?) 

13 kinderen met hun vader en 

moeder. We konden dan ook 

niet allemaal naar binnen. 

Nou… dat behoefde van mij 

ook niet zo nodig. Wat een 

lucht, zeg!!!  Je brillenglazen 

waren direct beslagen.  

Later toen de anderen van de 

groep weer buiten kwamen 

bewonderde ik hen vanwege het feit dat ze het zo lang hadden uitgehouden daar binnen. 

Aad heeft binnen zelfs nog ongewenste huisdieren gefotografeerd. 

 

 

Terug naar Ecce Homo. Op de terugweg gingen we gezamenlijk nog even wat boodschappen 

doen voor de terugreis naar Nederland en voor thuis,` 

want sommige dingen zijn in Roemenië toch nog altijd goedkoper dan in Nederland. 

Als afsluiting gebruikten we samen met de mensen van Ecce Homo de maaltijd 
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(‘pee en ertuh’ met aardappelpuree en kip, geloof ik). Hierna werd er nog druk verder ‘ge-

Engelsd’, maar toen werd er dan toch uiteindelijk hartelijk afscheid genomen van elkaar. Aad, 

Leonieke, Myrthe en Izak lopen nog even een rondje langs de winkels waar sommigen toch 

nog even wat sigaretten wilden kopen, dan nog even een ‘sappy’ en een ‘paffy’ en dan gauw 

naar bed, want om vier uur loopt de wekker weer af.  

De terugreis liep zo voorspoedig dat we veel te vroeg bij Jozef en Catharina zouden zijn. Niet 

huilen, we stoppen een uurtje in Wenen. 

Schitterend al die gebouwen, maar ze lijken allemaal zó veel op elkaar dat ik na één straat al 

weer was uitgekeken.  

Bij navraag blijk ik dus een cultuur-barbaar te 

zijn. Met een maandsala-ris van een Roemeen 

zou je de parkeergarage (voor ruim één uur) 

maar 15 keer kunnen betalen. ‘t Ja… ‘t is hier 

geen Roemenië meer. 

En dan… Jozef en Catharina… Het lijken wel 

mensen uit een stripver-haal, zeg. Die worden 

ook nooit ouder. Ver over de 80 en nog steeds 

hetzelfde. Dus ook de kwaliteit. In het restaurant 

waar we altijd het avondeten gebruikten merkten 

we wel verschillen met voorheen. De bedienden 

zagen we niet meer. We werden bediend door 

een oudere vrouw (eigenaresse misschien?) en 

we rekenden af bij een nog oudere dame. De 

vriendelijkheid liet te wensen over. De 

saladetafel was aanmerkelijk minder uitgebreid 

en er was nota bene niet eens rundvlees 

aanwezig in dit luxe restaurant. Niet dat wij daar 

mee zaten (zeker als je een paar dagen eerder 

nog bij de vuilnisbelt van Pata-Rat bent 

geweest), maar ook hier zijn de gevolgen van de crisis duidelijk te zien. Van Jozef hoorden 

we bijvoorbeeld dat de huizen nog maar de helft van de daadwerkelijke waarden opbrengen 

(als ze al verkocht worden, tenminste). 

De auto’s hebben het weer formidabel gedaan en zo kwamen we gezond en wel weer aan in 

Hardinxveld Giesendam. 

Even nog een plaatje van de bevoorrechte mensen die het onbetaalbare van de 

bovengenoemde gebeurtenissen ten deel viel: 
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  En zo zie je ze    

                                          allemaal nog een  

                                          keer als ‘holbe-   

                                          woners’ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een hartelijke ontvangst door de pa van Myrthe viel ons ten deel. Hij refereerde nog aan het 

bijbelgedeelte waarin staat dat de gelovigen later vragen: ‘En wanneer hebben wij u dan 

hongerig en naakt gezien en wanneer hebben wij u in de gevangenis bezocht?’ Het voelde aan 

als te veel eer, maar in feite is het natuurlijk wel zo. Dank u, Heere, dat u ons daarvoor 

gebruikt. Dat is bepaald geen eigen verdienste! Jan sloot deze reis af door te danken en te 

bidden. Laatste stop: Alblasserdam. Alles overladen in de juiste auto’s en dan naar huis. Jan 

verzorgt als laatste nog een taxirit met mij als klant. De klant dient wel de voorruit aanslagvrij 

te houden want er is een probleempje met de aanjager. Die geeft waterdamp in plaats van 

warme lucht, maar vooruit met die voorruit… In een sauna moet je daar grof geld voor 

neertellen en dit is gratis.  Dank voor uw lange aandacht. 

 

Met vriendelijke groet, mede namens Myrthe, 

                                                                       Izak. 
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2 Besprekingen Elpis 
 

2.1 Bespreking 30 oktober 2009 Elpis 

S’morgens van 9:00 tot 10:00 uur hebben we besprekingen gehad met de organisatie van 

Elpis. Van Elpis waren Vasile Pop (Directeur van de Stichting) Gabrielle ( Socialworker voor 

1 dag in Dej) en Christian (Socialworker vrijwilliger) aanwezig. 

Als eerste hebben we een terugblik c.q. evaluatie gehouden over het project Glimpse of Hope 

Zomerkamp (Ilusua).  

 

Voorbereiding van project Glimpse of Hope 
Door stichting Elpis zijn er vooraf aan het zomerkamp een aantal activiteiten uitgevoerd. Deze 

activiteiten waren noodzakelijk om het project goed te laten verlopen: 

� Alle namen van de kinderen geïnventariseerd. 

� De instructies voor de vrijwilligers op papier uitgewerkt, zodat die goed voorbereid 

aan het zomerkamp konden beginnen. 

 

Rapportage 
Stichting Elpis is de initiatief nemer van het project Glimpse of Hope. Om het project goed te 

laten verlopen is er een kort projectplan geschreven waarin het doel, de invulling van het 

project en de financiële benodigdheden beschreven zijn. Op basis van dit projectplan heeft 

BLS besloten om de financiële middelen beschikbaar te stellen voor dit project. Om een beeld 

te krijgen van het project verloop, is er door stichting Elpis een rapportage gemaakt. Deze 

rapportage is aangevuld met foto’s om het meer visueel te maken. Op basis van deze 

informatie kregen wij een idee van het verloop van het project. 

 

Projectleden 
De medewerkers van dit project bestaat voor het grootste gedeelte uit vrijwilligers. Deze 

vrijwilligers zijn hoofdzakelijk studenten van (Highschool en University) die in hun 

zomervakantie aan dit project meewerken. 

 

Resultaten c.q. bevindingen 
Stichting Elpis had veel plannen gemaakt op het gebied van onderwijs, sport e.d. 

Na een korte tijd kwamen de vrijwilligers erachter dat de kinderen helemaal geen concentratie 

hadden. Vanuit deze vaststelling zijn de geplande activiteiten op een lager pitje gezet en 

hebben de vrijwilligers zich hoofdzakelijk gericht op het geven van aandacht aan de kinderen. 

Dit contact bleek van grote waarde omdat hierdoor een band met de kinderen is ontstaan. In 

het begin hadden de kinderen niet eens de concentratie om goed te luisteren naar de 

vrijwilligers. Dit komt voort uit het niet krijgen van de geborgenheid en warmte die normaal 

in een gezin aanwezig is. Vanuit dit gemis vragen de kinderen alleen om een stukje aandacht 

waardoor zij ‘het vader en moeder gevoel’ ervaren. Het gevoel dat er iemand is die naar je 

luistert.  

Vanuit het contact met deze kinderen krijg je soms een stukje van het leven van een kind te 

horen. Hieronder zijn korte stukjes uit levens van kinderen beschreven: 

� In het kindertehuis woont een jongen van 11 jaar oud. Zijn naam is niet bekend. In een 

gesprek met Vasile vertelde hij een stukje van zijn leven. De jongen heeft een moeder 
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die niet voor hem kan (wil) zorgen. Een broer van deze jongen woont in Frankrijk en 

heeft daar een baan. Vanuit Frankrijk had zijn broer geld opgestuurd naar zijn moeder. 

De jongen in het kindertehuis heeft het geld nooit gezien omdat zijn moeder dit geld 

opgemaakt heeft. Dit is een zeer schrijnende situatie. 

 Verder vertelde de jongen dat hij erg lief is en een goede jongen is. Om te kunnen 

 overleven (in het kindertehuis) moet hij slechte dingen doen. Hij zei: Ik ben een goede 

 jongen maar om te blijven leven moet ik slechte dingen doen. Een jongen van 11 jaar 

 die bewust slechte dingen moet doen is een bizar leven. 

�  In het kindertehuis wonen twee zusjes van 2 en 5 jaar oud. Het meisje van 2 jaar was 

een appel aan het eten. Een jongen van 7 jaar had de appel afgepakt omdat hij honger 

had. Het meisje van 2 is achter de jongen aan gegaan om te proberen de appel terug te 

krijgen. De zus van 5 jaar zag wat er gebeurde en ging haar zusje helpen. Uiteindelijk 

hebben ze samen de appel van de jongen terug weten te pakken. Deze situatie geeft 

precies weer dat er niet genoeg eten en aandacht is voor de kinderen. 

 

Tijdens het zomerkamp is er ervaren dat de kinderen in het kindertehuis niet genoeg eten 

krijgen. Tijdens de lunch was er een schaal met sandwiches. De kinderen aten een grote 

sandwich in 5 minuten op terwijl wij als grote mensen moeite hebben om deze grote sandwich 

op te krijgen. Waarom de kinderen honger hebben wordt verder toegelicht in paragraaf 2.3. 

 

Opties voor de toekomst 
Momenteel wordt er voor de kinderen in Ilisua alleen een zomerkamp georganiseerd. Dit 

betekend dat er van September tot Juni niet of nauwelijks contact is met de kinderen. Tijdens 

de bespreking is er nagedacht over mogelijke opties om de zorg voor de kinderen ook buiten 

de zomerkampen te continueren. De volgende mogelijkheden zijn besproken: 

� 1 a 2 keer per maand de kinderen wassen met shampoo en zorgen dat er schoon 

ondergoed is voor de kinderen. Dit wordt uitgevoerd door vrijwilligers van Elpis.  

� Met de kerst voor ieder kind een tas met eten en wat speelgoed maken. Hetzelfde als 

de kerst van 2008. 

 

Aanvullende informatie 
Bij het sponsoren van producten zoals bijv. zeep moet er opgelet worden dat deze artikelen op 

de juiste plaats terecht komen. Doordat het personeel vaak ook niet veel te besteden heeft 

bestaat de kans dat zij het mee naar huis nemen. Het is daarom raadzaam zoveel mogelijk aan 

de kinderen uit te delen. De kans dat het dan bij het personeel terecht komt is aanzienlijk 

kleiner. Dit is een opmerking die Elpis maakte. 
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2.2 Eindbespreking Elpis. 

Na een drietal dagen bij Elpis geweest te zijn hebben we op de laatste avond 01 november 

2009 een evaluatie c.q. eindbespreking met Vasile gehouden. 

Tijdens deze evaluatie zijn de volgende onderwerpen besproken: 

� Het gezin dat het eerste bezocht is op 31-10-2009 is geen sponsor gezin. Waarom we 

daar op bezoek zijn geweest is niet duidelijk. Vasile onderzoekt deze situatie en komt 

erop terug. 

� De zes sponsor families van Ilisua gaan gewoon door. Het gaat goed en er zijn verder 

geen opmerkingen. Naar aanleiding van ons bezoek aan deze gezinnen heeft Wim de 

vraag bij 2 gezinnen gesteld, wat de noodzaak van de hulp is. Een gezin is een moeder 

zoon en een kleinkind. Het kleinkind woont in Ilisua en de zoon is weinig thuis. Het 

andere gezin is een moeder, dochter en vriend (of man). Het kind woont in Ilisua dus 

gaat het geld naar moeder en vriend. Dit zijn de gezinnen met nummer FED_03 en 

waarschijnlijk FED_06. Vasile kon hier geen antwoord op geven. 

� De vraag is gesteld op basis van welke gegevens de zes gezinnen geselecteerd zijn. Per 

gezin worden o.a. de volgende punten bekeken: heeft het gezin een huis, uit hoeveel 

kinderen bestaat het gezin, zijn het man en vrouw enz. Per onderdeel worden er een 

aantal punten gegeven. De gezinnen met de meeste punten worden het eerste 

geholpen. 

� Vasile maakt een voorstel voor het kopen van ondergoed en sokken voor de kinderen 

van Ilisua. Er moet wel op de Roemeense kwaliteit gelet worden. Mogelijk is het beter 

goede kwaliteit vanuit Nederland te sturen. Zie paragraaf 2.3. 

� Kort gehad over de actie die Vasile moet nemen met betrekking tot de melk voor 

Ilisua. Zie paragraaf 2.3. 

� Vasile maakt een voorstel om tijdens de kerst weer een tas met voedsel, speelgoed en 

een kinderbijbel aan de kinderen van Ilisua te geven. Hij brengt de kosten ook in kaart 

en komt erop terug. 

� Vasile onderzoek wat de mogelijkheden zijn om het project wassen van kinderen in 

Ilisua van de grond te krijgen. Hij komt met een voorstel. 

� Het project in de gevangenis van Gerhla was een succes. Een klein aantal kinderen 

hebben hun vader die in de gevangenis zit tijdens de kerstdagen ontmoet. Het kind had 

een pakket met wat voedsel gekregen om aan de vader te geven. Ook dit jaar wil 

Vasile dit project organiseren. Hij maakt een voorstel wat de kosten zijn. Ook 

onderzoekt hij de haalbaarheid van dit project. 

� Vasile heeft afgelopen jaar een nieuwe divisie binnen de stichting Elpis opgericht. De 

naam van deze divisie is Elpis Practic. De oprichting komt voort uit de gaten die in het 

budget vallen. Met deze divisie wil hij kijken of er extra inkomsten voor de stichting 

gegenereerd kunnen worden. Verdere ideeën om hier invulling aan te geven zijn 

uitgewerkt in paragraaf 2.2.1, 2.2.4 en 2.2.5. 
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� Wij hebben Vasile gevraagd van ieder sponsor gezin een foto te maken en die toe te 

voegen aan de family reports. Zo is het voor ons meer visueel om wat voor gezin het 

gaat. Ook voor de communicatie naar onze achterban is dit beter. 

� Via Sorina is er een hulp vraag gekomen van een schoonmaakster die bij Elpis werkt. 

Wat wij van de situatie weten is het volgende: Sorina ontmoete een vrouw van wie 

haar man overleden was. Deze vrouw heeft een zoon die waarschijnlijk 11 jaar oud is. 

Omdat deze vrouw geen werk had is zij aangenomen als schoonmaakster bij Elpis. Het 

huisje waar zijn in woont, is erg oud. Het dak lekt waardoor het water overal naar 

binnen komt. Dit heeft tot gevolg dat muren zacht worden met alle ellende van dien. 

Nu is er gevraagd of wij financiele steun kunnen geven voor de aanschaf van een 

nieuw dak. Helaas zijn we niet in de gelegenheid geweest om het huisje te bezoeken. 

Wij hebben aan Vasile gevraagd om een korte beschrijving van de situatie te geven 

eventueel met een paar foto’s. Verder zou hij de kosten inventariseren en aan ons 

doorgeven. 

 

2.2.1 Kindergarden 

Vorig jaar is de kindergarden gestart met 84 kinderen. Dit aantal kinderen is het laatste jaar 

gedaald tot 64 kinderen. De oorzaak van de teruggang is de inspectie die Elpis vanuit de staat 

heeft gehad . De inspecteurs hebben aangegeven dat de eet omgeving van de kinderen niet 

voldoet aan de eisen van de EU. Doordat Elpis geen mogelijkheid heeft om deze ruimtes uit te 

breiden of aan te passen moesten ze 20 kinderen naar huis sturen. Dit heeft tot gevolg dat er 

veel financiele problemen zijn ontstaan. De salarissen van de leraressen en de verdere 

onkosten zijn gelijk gebleven bij een minder aantal kinderen. De inkomsten zijn dus niet 

genoeg om alle onkosten te kunnen betalen. Daarbij komt nog dat er 7 kinderen onbetaald 

naar school gaan. De ouders zijn niet in staat het schoolgeld te betalen. De gedachte is dat de 

rijke ouders iets meer betalen waardoor de arme kinderen gratis naar school kunnen. Doordat 

er 20 plaatsen vervallen zijn, komt er minder schoolgeld binnen. 

 

Doordat er 20 kinderen weg zijn is het lange programma ook stop gezet. Dit heeft tot gevolg 

dat ook hierdoor de inkomsten gedaald zijn. Het korte programma is 150 ron en het lange 

programma 340 ron. 

In veel van de gevallen zijn de ouders van de kinderen niet in staat het volledige bedrag per 

maand aan Elpis te betalen. Dit komt voort uit het probleem dat de verhouding salaris en 

schoolgeld niet evenwichtig is. Een ouder verdient ongeveer 700 ron per maand. Als de 

opleiding van een kind 150 tot 200 Ron kost is dat ongeveer een kwart van het salaris. 

Daarom is ook het niet genoeg betalen van de ouders een mede oorzaak van de financiele 

problemen. 

 

Na een klein jaar zijn de inspecteurs terug gekomen en hebben gevraagd waarom Elpis die 20 

kinderen heeft opgezegd. Dit was dus een opmerking die haaks staat t.o.v. de eis die zij bij de 

inspectie neergelegd hebben. Dit was erg triest om te horen omdat er met andere woorden 

doorheen klinkt dat ze de 20 kinderen niet weg hadden hoeven sturen. 

 

Voor het oplossen van het financiële probleem heeft Vasile twee ideeen. 1. Proberen 

bedrijven te vinden die de kindergarden willen sponsoren. 2. Kijken om via Elpis practic 

kleding en tweede hands te verkopen (kleding van Ad Bor). 
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Ook heeft Vasile nog een hoop dat de staat een gedeelte van de kosten gaat dragen. Over de 

procedure die eraan vast zit om dit aan te vragen is verder niet gesproken. 

 

2.2.2 Sponsor gezinnen 

Bij Elpis werkt maatschappelijkwerkster Gabrielle. Zij werkt 4 uur per dag voor Elpis. Het 

salaris van Gabriele en haar reiskosten (woont in Cluj) kunnen niet gedekt worden door het 

geld wat bij de sponsors vandaan komt. Iedere maand is er te weining geld om haar uit te 

betalen. Haar salaris is 700 ron voor haar baan. 

Gabriele wil graag Full time bij Elpis gaan werken maar dit is niet mogelijk door het 

financiele probleem. Verder lopen de sponsorgezinnen vrijwel zonder problemen. 

 

Elpis heeft in totaal 78 sponsorgezinnen. 30 gezinnen worden door Hans gesponsord. 6 

gezinnen door BLS en de rest door de SDOK. 

 

2.2.3 Project Vladeasa. 

Het project Vladeasa is voor onze stichting een bekend project. Tijdens de reis hebben we een 

bezoek gebracht aan dit project. De bouw van het Vladeasa center is een verder gevorderd 

t.o.v. ons bezoek vorig jaar. Tijdens ons bezoek was de bekisting voor het gieten van de 

binten voor de 1
e
 verdieping klaar. Ze waren druk bezig met het buigen van betonijzer. Het 

streven is om voor de winter het beton te gieten. Vanuit Engeland heeft Elpis een gift van 

1500 pond gehad. Van dit geld kunnen ze de constructie van de 1
e
 verdieping afmaken. 

 

Kosten Vladeasa 
Vasile heeft heel grof aangegeven wat het compleet afmaken van het gebouw ongeveer zal 

kosten. Hieronder is in een aantal stappen weergegeven hoe hoog deze kosten zijn: 

- Plaatsen van dak, muren voor indeling gebouw, CV en dak:  € 20.000,- 

- Ramen:        € 10.000,-  

- Douches, keuken en toiletten:     € 10.000,- 

 

Het volledig gebouw kost vanaf de huidige situatie nog ongeveer € 40.000,- 

 

Bij dit bedrag hebben wij de vraag gesteld of de hoogte van het bedrag wel reeel is t.o.v. van 

de investering. Op basis van deze vraag heeft Vasile meerdere opties aangedragen om het 

gebouw ook voor andere doeleinden te gaan gebruiken i.p.v. alleen het zomerkamp. Deze 

doeleinden zijn beschreven in de volgende subparagrafen. 

Gezien het hoge bedrag gelooft en vertrouwd Vasile op God dat Hij de weg zal wijzen voor 

de bestemming en ook zal zorgen voor het geld. Vasile zei we hadden geen geld om het 

gebouw te maken en als je ziet wat er nu staat dan is dit alleen gekomen door de middelen die 

God gegeven heeft. 

 

Doel Vladeasa gebouw 

Als stichting hebben we de vraag gesteld voor welke doeleinden Vasile dit gebouw wil gaan 

gebruiken. De definitieve doeleinden heeft hij nog niet vastgesteld omdat hij meerdere 

mogelijkheden heeft. Vasile ziet de volgende mogelijkheden: 
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� Tijdens de zomerkampen wil hij het gebouw als verblijfplaats van de kinderen gaan 

gebruiken. Alleen met dit doel is het grote nadeel dat het gebouw maar een aantal 

weken in een jaar gebruikt wordt. 

� Om het pand meer te gaan gebruiken wil Vasile het gaan verhuren voor conferenties. 

Op de begane grond is er een zaal voor bijeenkomsten. Op de 1
ste

 verdieping wil hij 

slaapvoorziening maken zodat de mogelijkheid aanwezig is in het gebouw te 

overnachten. Hierdoor kan hij het gebouw voor meerdere dagen verhuren. Met het 

verhuren van het gebouw genereert hij gelijk inkomsten om eventuele tekorten bij 

andere projecten van Elpis op te vullen. Wel vertelt hij erbij dat het geen business 

moet worden. Elpis is ten slotte geen bedrijf. Hij geeft benadrukt dat het hoofdzakelijk 

bedoeld is voor christelijke toepassingen en dus niet voor business.  

Vasile denk dat de slagings kans van deze opties zeer reeel is omdat er veel vraag is 

naar conferentie ruimte.  

� Een andere bestemming kan een soort bejaarde tehuis zijn. Tegen een vaste 

vergoeding per maand kunnen ouderen daar wonen. Omdat er nagenoeg geen 

mogelijkheden zijn voor oudere mensen is er veel vraag naar een dergelijke 

mogelijkheid. Ook deze mogelijkheid brengt geld in het laatje. Een nadeel is dat er 

geen conferenties van meerdere dagen gehouden kunnen worden omdat de bejaarde op 

de 1ste verdieping wonen en hiermee de slaapruimte innemen. 

 

Overige wensen Vladeasa 
Vasile zou graag 1.5 hectare grond in Vladeasa erbij kopen. Hij heeft hier twee redenen voor. 

1. De grond rondom het gebouw in Vladeasa is dan volledig eigendom van Elpis. 2. Hij wil 

kijken wat de mogelijkheden zijn voor het verbouwen van aardappels. De aanschaf prijs ligt 

rond de € 2000,- Hij heeft al diverse besprekingen gehad met de katholieke kerk die 

momenteel eigenaar van de grond is. Deze kerk zegt de grond te willen verkopen.  
 

2.2.4 Landbouw project Elpis 

Vanuit de nieuw divisie Elpis Practic wil Vasile kijken wat de mogelijkheden zijn voor het 

opstarten een landbouwproject. Hij wil graag aardappels gaan telen om zo een stukje 

inkomsten te generen. Met de overige aardappels wil hij arme gezinnen voorzien van eten. 

Vasile heeft het idee om het landbouw project bij Vladeasa uit te voeren. Op het hoger 

gelegendeel achter het gebouw heeft hij aan de bosrand al een strook grond gekocht. Wanneer 

hij de 1.5 hectare grond van de katholieke kerk erbij kan kopen heeft hij ongeveer 2 hectare 

grond om te starten.  

Afgelopen seizoen heeft hij een test gedaan op het stuk land voor de bosrand. Hij heeft een 

boer gevonden die aardappels gepoot heeft. Deze boer heeft veel ervaring in het poten van 

aardappels en hij beschikt ook over de juiste apparatuur. De gerooide aardappels was een 

groot succes waardoor Vasile vertrouwen heeft om op deze plaats aardappels te gaan 

verbouwen. 

De boer die de test uitgevoerd heeft is bereid om het landbouw project te gaan uitvoeren. 

 

Stichting Elpis heeft ook elders (plaats onbekend) nog 0.5 hectare grond. Voor het 

omwisselen van de aardappels heeft hij het idee om ieder jaar op 0.5 hectare aardappels te 

verbouwen. In de bergen en het losse stuk kan dan iedere 3 jaar aardappels verbouwd worden. 

Welke producten hij er nog bij wil verbouwen weet hij niet. 
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Zijn visie is om dit project eerst kleinschalig op te gaan pakken om ervaring op te doen. 

Mogelijk dat het in de toekomst met aankopen van land uitgebreid kan worden. 

Jan is gevraagd om mee te denken in de mogelijkheden van het opstarten van dit landbouw 

project. 

 

2.2.5 Kaas maken Elpis 

In de omgeving van Dej (20 tot 40 km) zijn er een aantal boeren die een grote hoeveelheid 

schapen en koeien hebben. Vasile wil onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor het maken 

van kaas. Deze activiteiten wil hij uitvoeren bij Elpis Practic. Door de kaas te verkopen wil hij 

inkomsten genereren voor de andere projecten van de stichting.  

 

Er zijn twee mogelijkheden om kaas te maken n.l. 

� het kopen van de melk en de kaas in eigen beheer maken. 

� Gaan praten met de boeren en die kaas laten maken en dan de kaas kopen van deze 

boeren. 

 

Vasile heeft aan ons gevraagd of wij mee willen denken in de mogelijkheden. Er moet vooral 

gekeken worden naar het proces, apparatuur en het recept. Jan heeft toegezegd zich te 

verdiepen in dit onderwerp om een advies te kunnen geven betreffende dit onderwerp. 

Wel is er opgemerkt dat sinds Roemenie bij de EU is het maken van kaas onder zeer strenge 

hygienie eisen gefabriceerd moet worden. Dit maakt het opstarten van het project 

waarschijnlijk erg duur en kostbaar. Het is daarom de vraag of het haalbaar is. 

 

2.2.6 Kweken van Rozen 

Er is kort gesproken over het kweken van rozen. Vasile vind zelf dat de investering in het 

eerste jaar teveel risico met zich mee brengt om dit geld te verliezen door mogelijk slechte 

resultaten. Op basis van dit gevoel wil hij het niet opstarten. 

 

2.3 Ilisua 

Op zaterdag 31 oktober hebben wij de gelegenheid gekregen om met de directeur van het 

kindertehuis te praten. Als eerste doet Vasile een korte intro waarin hij o.a. verteld dat wij 

(stichting BLS) het zomerkamp (15 juni tot 15 september) gesponsord hebben.  

 

Ervaring zomerkamp 
In deze besprekingen hebben we als eerste gevraagd wat de ervaring is met het zomerkamp 

dat Stichting Elpis georganiseerd heeft. De directeur vertelde dat het personeel van Ilisua erg 

blij was met het project. Zij bedanken hartelijk voor het organiseren van dit zomerkamp.  

Door de zomerkampen voelen de kinderen zich blijer en meer aangetrokken tot de 

vrijwilligers van Elpis. Deze band is gegroeid gedurende het zomerkamp. 

 

Input vanuit directeur Ilisua 
Als tweede hebben we gevraagd of er andere hulp welkom is in vorm van middelen: 

De volgende punten heeft de directeur aangegeven: 
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� Doordat de meeste kinderen geen geschikte schoenen hebben voor de winter is er 

gevraagd naar boots. De directeur stuurt een lijst met de schoenmaten naar Vasile. Aan 

de hand van deze lijst gaan wij kijken of we deze boots gesponsord kunnen krijgen. 

� Spellen voor buiten zijn van harte welkom. Specifiek is er gevraagd naar baskets, meer 

schommels (misschien bij schoolgebouw) en een glijbaan. Mogelijk dat we dit 

volgend jaar kunnen realiseren. Mogelijk dat we ieder jaar ook een aantal voetballen 

kunnen sponsoren. 

� Op het gebied van kleding is er specifiek gevraagd naar ondergoed en sokken. Het 

ondergoed is in slechte staat en de meeste kinderen hebben slechte of zelfs geen 

sokken. 

 

Verder is het idee om 1 a 2 keer in de maand de kinderen met vrijwilligers van Elpis te 

wassen met gesponsorde shampoo en schoon ondergoed positief ontvangen. De kinderen in 

Ilisua worden iedere zaterdag morgen gedouched. Het komt dus goed uit dit met vrijwilligers  

te doen omdat die in het weekend vrij zijn. 

 

Tijdens de bespreking heeft de directeur aangegeven dat er een chronisch tekort aan voedsel 

is. De reden van dit tekort is dat de staat niet genoeg geld geeft om voedsel te kopen. Het 

kindertehuis krijgt per kind per dag 36 Ron. Dit komt ongeveer uit op € 9 euro per kind. Van 

dit bedrag moet het kind volledig onderhouden worden (eten, kleding enz.), wetend dat de 

lunch al rond de € 8 a € 9 euro ligt. Het is dus onmogelijk om de kinderen voldoende voedsel 

te geven.  

Vasile gaat kijken of het mogelijk is 2 maal per week 20 Liter melk bij Ilisua te sponsoren. 

Allereerst gaat hij bij een boer in de omgeving praten om te kijken wat de mogelijkheden zijn. 

Aan de hand van dit gesprek brengt hij de kosten in kaart en doet een voorstel aan ons. Op 

basis hiervan kunnen wij kijken of we wat kunnen betekenen.  

 

 

Gerealiseerd tijdens deze reis 
Tijdens deze reis hebben we een aantal activiteiten uitgevoerd bij Ilisua. 

� 2 doelen geplaatst bij het grasveld van de school. Nu kunnen leerlingen tijdens de 

pauze voetballen. 

� 20 voetballen gegeven. 

� 3 nieuwe schommels gemaakt in de vorm van een autoband aan vier kettingen. De 

kinderen waren er erg blij mee. Toen wij een dag later het terrein op reden waren de 

kinderen er volop mee aan het spelen. 
 

2.4 Conclusie 

Financieel heeft Elpis op meerdere vlakken tekorten. Zij gaan kijken wat mogelijkheden zijn 

om een stukje eigen inkomsten te creëren. 

Verder gaat Vasile kijken of de werkzaamheden bij Ilisua verder uitgebreid kunnen worden. 

Het bezoek aan Elpis was te kort en erg druk. Het was erg goed om onze vrienden en 

medebroeders te ontmoeten.  
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3 Besprekingen Ecce Homo 
 

3.1 Bespreking 02 november 2009 Ecce Homo  

In de middag van 02 november hebben we een bespreking gehouden met een medewerkster 

van Ecce Homo genaamd Alina. Als eerste heeft Alina algemene informatie gegeven over de 

stichting Ecce Homo. Daarna heeft ze zich gericht op de projecten die Ecce Homo heeft. Dit 

heeft ze gedaan aan de hand van beeld materiaal. Hieronder wordt allereerst verslag gedaan 

van de algemene informatie en de sponsor gezinnen. Van de projecten is er een aparte 

paragraaf gemaakt. 

De hoofdactiviteit van Ecce Homo is het sponsoren van de allerarmste gezinnen. In totaal 

heeft Ecce Homo 600 sponsor gezinnen. Voor het bezoeken en begeleiden van deze gezinnen 

zijn er totaal veertien social workers in dienst. Voor de gezinnen in Cluj zijn er drie social 

workers. De overige elf social workers werken verdeeld over negen steden in de omgeving 

van Cluj. Ieder gezin wordt één keer in de maand door een social worker bezocht. Tijdens dit 

bezoek wordt er gekeken of er voortgang is in de gestelde doelen. De ouders van deze 

gezinnen worden gedeeltelijk zelf verantwoordelijk gesteld voor het behalen van deze doelen 

Ze krijgen van Ecce Homo een geld bedrag waar ze zelf de primaire problemen mee op 

moeten lossen. Ze moeten ook zelf voor een stukje inkomen zorgen. De moeilijkheid in veel 

gevallen is dat ouders vechten voor hun eigen leven waardoor ze de kinderen vergeten. 

Hierdoor richt de social werker zich ook op de kinderen. Dat zij naar school kunnen zodat ze 

later in de maatschappij kunnen functioneren.  

Een andere mogelijkheid voor de familie’s is het aanvragen van subsidie bij de staat. Hiervoor 

is het nodig dat alle papieren van de familie in orde zijn. De social worker helpt de families 

deze papieren in orde te krijgen. Hiermee kan bijvoorbeeld een vergoeding voor de 

verwarmingskosten verkregen worden van ongeveer 125 Lei per maand. 

 

Voor de gezinnen is het vooral in de winter erg moeilijk om te overleven. Veel gezinnen 

hebben geen gas, water en licht. Een moeder moet de kleding wassen bij -10 graden. Dit is 

bijna onmogelijk. In veel gevallen leidt dit tot zoveel problemen dat de man het niet meer ziet 

zitten en ervandoor gaat. Na verloop van tijd ziet ook de vrouw geen mogelijkheden meer om 

voor haar gezin te zorgen. Dit alles loopt uit op een complete chaos. Een voorbeeld hiervan is 

een vrouw die vier kinderen heeft. De man is ervandoor gegaan. De vrouw heeft de hele dag 

nodig om eten te verzamelen om in leven teblijven. Hierdoor heeft zij geen tijd om de was te 

doen. Allereerst heeft Ecce Homo als doel elektrischiteit voor dit gezin aan te leggen om 

vervolgens een wasmachine te kunnen kopen. Het voordeel is dat de vrouw daardoor de was 

makkelijk kan doen en genoeg tijd heeft voedsel voor het gezin te maken. Het probleem is 

echter dat de vrouw geen financiele middelen heeft de elektrischiteit te betalen. Hierin is te 

zien dat er bij het oplossen van een probleem er evenveel of meer problemen ontstaan. Dit 

maakt het in bepaalde gevallen voor de social worker bijna onmogelijk het gezin uit de 

visueze cirkel te halen. 

 

Van de gesponsorde gezinnen zijn er ook bij die illegaal leven. Voor de social worker zijn 

deze gezinnen extra moeilijk. De leefomgeving van deze mensen is vaak niet om aan te zien. 

Hierdoor worden de mensen ook niet gemotiveerd iets beters van hun omgeving en leven te 

maken. Het probleem voor Ecce Homo is dat ze het huis niet op kunnen knappen omdat het 

geen eigendom is van de familie. Veel van deze problemen hebben te maken met de 
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mentaliteit. Ecce Homo probeert deze cirkel te verbreken door in contact met de kinderen te 

komen en door middel van de kinderen de ouders te bereiken. 

 

Wanneer de voortgang van de gestelde doelen niet voldoende is omdat mensen niet mee 

willen werken wordt de sponsoring door Ecce Homo stop gezet. 

 

In het voorjaar en het najaar wordt ieder sponsor gezin voor zien van een voedselpakket. 

Hierbij valt te denken aan aardappels van het landbouw project, fruit en andere voedzame en 

vooral lang houdbare middelen. 

 

In het afgelopen jaar zijn totaal 900 gezinnen bij Ecce Homo gepaseerd. Dit houdt in dat de 

helft van de gezinnen gewisseld is. Dit kan te maken hebben met het aflopen van de 

sponsoring na drie jaar of het stop zetten van de sponsoren omdat er geen kansen en 

mogelijkheden zijn om die gezinnen te helpen. 

 

In het afgelopen jaar hebben 16 medewerkers ontslag genomen. De oorzaak hiervan is de 

hoogte van het salaris. Deze medewerkers kunnen ergens anders meer geld verdienen. Als 

vervanging van deze 16 mederwerkers zijn er 14 nieuwe aangenomen. Zoveel verloop is niet 

wenselijk omdat er veel kennis en ervaring verloren gaat. 

Om te proberen het salaris van de social worker wat naar boven te krijgen willen ze het aantal 

gezinnen per social worker van 60 naar 70 verhogen. Doordat er meer sponsors zijn is er ook 

meer inkomsten. Een stukje van het sponsor geld wordt gebruikt voor het salaris van de social 

worker. Wanneer er gekeken wordt naar de tijd die nodig is om 70 gezinnen maandelijks te 

bezoeken is deze verhoging niet mogelijk. Ecce Homo wil dit als volgt oplossen: Er zijn 10 

families per maand waar het geld aangegeven wordt zonder verdere begeleiding. Dit houdt in 

dat iedere gezin één maal in de zeven maanden geen bezoek krijgt van de social worker. Ecce 

Homo wil dit plan met de sponsors bespreken voordat het ingevoerd gaat worden. 

 

Ecce Homo is sinds kort gestart met een club voor de kinderen van de arme gezinnen. Deze 

club wordt iedere vrijdag in het gebouw van Ecce Homo gehouden. Gedurende twee uur 

krijgen kinderen algemeen les en bijbelles. Op deze manier proberen ze kinderen in aanraking 

te brengen met het geloof (evangelisatie). Verder willen ze de kinderen ook algemene basale 

dingen leren. Ook is het streven om de mentaliteit die kinderen van hun ouders meegekregen 

hebben te veranderen. Dit in combinatie met de bijbelles. Als de kinderen tot geloof komen 

gaan ze dit uitstralen naar de ouders. Zie paragraaf 3.4 

 

 

Aantal losse opmerkingen wat betreft Ecce Homo: 

� Het financiële boekjaar van Ecce Homo loopt van oktober tot september. 

� 29 en 30 januari wordt het 20 jarig bestaan van de stichting gevierd. Wij als sponsors 

zijn van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. 
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3.2 La Noi 

In het social center La Noi worden 16 kinderen opgevangen in de leeftijd van 5 -17 jaar. De 

kinderen die opgevangen worden komen van de straat of uit zeer arme families. Soms komt 

het voor dat de thuissituatie zo verbeterd dat een kind weer naar huis kan. Dit komt meestal 

voor als een moeder een vriend krijgt die een baan heeft. Wanneer een kind weer thuis gaat 

wonen, blijft er wel contact om te kijken of het goed blijft gaan met het kind en om te kijken 

of de thuissituatie stabiel blijft.  

Als vast personeel zijn er drie dames in dienst. Deze dames koken, doen de schoonmaak, 

douchen de kinderen en blijven om en om s’nachts slapen. Overdag zijn er veel vrijwilligers 

die de kinderen helpen met huiswerk maken, naar de sport gaan en zingen met de kinderen. 

Door deze activiteiten hebben de kinderen echt het gevoel alsof ze thuis zijn. Het personeel en 

de vrijwilligers streven ernaar zoveel mogelijk het gezinsleven na te bootsen. 

Financieel heeft dit project geen problemen. Hierdoor is er ook geen hulpvraag wat betreft dit 

project gedaan. 

 

3.3 Amic 

In Family home Amic worden 9 kinderen opgevangen in de leeftijd van 3 – 13 jaar. Michela 

is de directeur van dit kinderhuis en werkt vijf dagen in de week 8 uur. Verder zijn er drie 

vaste collega’s die ook s’nachts blijven slapen. De kinderen worden zoveel mogelijk 

opgevoed zoals het in een echt gezin gaat. Zij krijgen de mogelijkheid om op een sport te 

gaan. Dit is vooral bedoeld voor de sociale contacten die ze dan hebben met leeftijds genoten. 

Drie meiden zitten op ballet les. Eén van de meiden heeft ons een schitterende voorstelling 

gegeven. Ze kon zelfs op het topje van haar tenen staan. Een aantal jongens zit op basketbal. 

Zo kan iedereen doen wat hij leuk vind of waar hij goed in is. Verder leren de kinderen 

computeren zodat ze later ook in de maatschappij terecht kunnen. Van de negen kinderen zijn 

er drie kinderen uit één gezin. De moeder van deze kinderen is niet in staat voor haar kinderen 

te zorgen. Zoals de situatie nu is hebben de kinderen geen mogelijkheid om naar huis terug te 

keren. Dit betekend dat zij tot ze zelfstandig kunnen wonen in Family home Amic opgroeien.  

Wanneer de jongeren oud en zelfstandig genoeg zijn gaan ze op zichzelf wonen. Dit kan in de 

vorm van een eigen appartementje of in appartementen van de school waar ze studeren. Het 

voordeel hiervan is dat ze met andere jongeren wonen dus niet eenzaam zijn. Als de jongeren 

zelfstandig wonen blijft er nog contact met het family home. Tijdens de feestdagen komen de 

meeste jongeren terug naar het family home omdat dat hun thuis is. Dat geeft aan dat zij 

geborgenheid en veiligheid ervaren bij Family home Amic. 

 

Een mooi verhaal is van een jongen genaamd Resone. Hij is opgegroeid in Family home 

Amic. Toen hij 17 was is hij opzichzelf gaan wonen in een appartementje. Hij heeft een 

vriendin gevonden en hoopt binnenkort te gaan trouwen. Hij heeft een eigen bedrijfje 

opgericht in het reparatie werk. Hij kan zowel auto’s als huizen repareren. Resone heeft nog 

nauw contact met de stichting. Hij is een voorbeeld figuur voor de kinderen die nu in Amic 

zitten. Het geeft weer dat er toekomst is voor deze kinderen. 

 

Amic heeft afgelopen jaar een controle van de staat gehad. De mensen zijn vijf dagen lang 

aanwezig geweest om te kijken hoe de processen lopen en wat de kwaliteit van de zorg is. Er 

waren geen op of aanmerkingen, dus is Amic gecertificeerd. Het vervelende is dat zij tot op de 

dag van vandaag nog geen certificaat ontvangen hebben. Zodra zij dit certificaat ontvangen 
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hebben willen ze een projectplan naar de staat sturen om financiele ondersteuning aan te 

vragen. Deze ondersteuning is hard nodig omdat ze financieel niet rond kunnen komen. 

Er zit een groot gat tussen de inkomsten en de uitgaven. Het probleem is dat sameritans purse 

(sponsor uit UK) minder geld geeft omdat zij last hebben van de economische crisis. Daarbij 

komt dat er mensen zijn die kinderen sponsoren met een vast bedrag per maand. Dit is niet 

voldoende om ook de overige kosten zoals onderhoud van gebouw, salaris, gas, water en licht 

te betalen. Begin van dit jaar hebben wij als stichting € 2000,- gesponsord. Het is de 

bedoeling dat de collecte in de grote kerk gegeven wordt aan kindertehuis Amic. Wel zijn er 

in het kostenoverzicht van Ecce Homo nog wat onduidelijkheden. Er zal navraag gedaan 

worden wat precies de financiele status is. 

 

3.4 Zomerkamp 

Een keer in het jaar wordt er door Ecce Homo een zomerkamp georganiseerd. Het zomerkamp 

duurt twee weken en is bedoeld voor de kinderen van sponsorgezinnen. De kosten voor het 

zomerkamp zijn € 80,- per kind. Dit kunnen veel gezinnen niet betalen. Vaak wordt er via een 

andere weg geld geregeld zodat de kinderen toch mee kunnen. Het zomerkamp wordt 

georganiseerd door vrijwillegers van Ecce Homo. Afgelopen jaar waren er 3 vrijwilligers uit 

de United Kingdom. Tijdens het zomerkamp worden er allerlei activiteiten georganiseerd 

zoals: sport, zingen en bijbel verhalen.  

 

Het zomerkamp is voor veel kinderen erg bijzonder. Thuis leven de kinderen met heel de 

familie in dezelfde ruimte. Hierdoor heeft niemand zijn eigen plekje, laat staan dat er privacy 

is. Tijdens het zomerkamp slapen de jongens en meisjes apart. Een reactie van een jongen was 

als volgt. De jongen slaapt met de anderen op de zolder van een huis. De zolder is niet mooi 

afgetimmerd en luxe. Het is zeer eenvoudig en de matrassen liggen gewoon op de grond. De 

jongen was tijdens het zomerkamp zo trots dat hij alleen met jongens sliep dat de omgeving 

waar hij sliep niet eens interessant was. 

Voor veel kinderen is het heel bijzonder om drie keer per dag te eten. Het eten wordt netjes 

met mes en vork gedaan. Dit zijn veel kinderen niet gewend omdat ze thuis met de handen 

eten. 

Aan het einde van het zomerkamp laten ze ieder kind een essay schrijven over het 

zomerkamp. Hierin wordt beschreven hoe de meest eenvoudig dingen voor de kinderen 

hoogst bijzonder zijn. Hieronder is het mooiste resultaat van het zomerkamp beschreven.  

 

De bijbelverhalen die verteld worden hebben gelukkig een goede uitwerking op de kinderen. 

Wij kregen het volgende verhaal te horen over wat God met kinderen doet. 

Na twee weken zomerkamp zijn de kinderen weer naar huis gegaan. Tijdens het eerst 

volgende bezoek van de socialworker aan een gezin stelde de moeder de vraag wat Ecce 

Homo met haar kind gedaan had tijdens het zomerkamp. De socialworker zei dat ze 

bijbelverhalen, spellen en gezongen hadden. De moeder vertelde dat haar kind voor het 

zomerkamp druk was, niet luisterde en alles vies en kapot maakte. Na het zomerkamp was het 

kind behulpzaam, lief en rustig. Ook vertelde de moeder dat het kind verhalen vertelde over 

de bijbel. Het kind was geraakt door de bijbelverhalen. Na enige tijd is het hele gezin God 

gaan volgen en dienen. Daarbij gaat het gezin iedere zondag naar de kerk. Wat een 

wonderlijke en grote God hebben wij.  

De medewerkers van Ecce Homo vertelde dat dit niet om één gezin gaat maar dat er meerdere 

gezinnen tot geloof gekomen zijn (wat een grote God hebben we). 
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3.5 Landbouw (agriculture) 

Het landbouw project van Ecce Homo heeft dit jaar 120 ton aardappels opgeleverd. Van deze 

aardappels was 30 Ton te klein en is verkocht tegen een zeer laag tarief als veevoer. Een 

andere 20 ton is apart gelegd als pootgoed voor volgend jaar. De overige 70 ton is naar arme 

gezinnen gedistribueerd. Er werd gevraagd waarom 30 ton aardappels te klein waren. Het 

antwoord hierop bleef een beetje vaag. Ze gaven als reden dat het weer een invloed was. Een 

mogelijke oorzaak is het te snel laten roeleren van de aardappels op hetzelfde stuk grond. Jan 

heeft hier al meerdere malen een discussie over gehad en het lijkt erop dat ze het niet willen 

begrijpen.  

De tarwe oogst is dit jaar volledig mislukt. Het heeft twee maanden niet geregend dus groeide 

de tarwe niet goed. George heeft toen kunstmest uitgereden. Een aantal dagen daarna heeft het 

erg hard geregend met het gevolg dat het onkruid de tarwe verstikt heeft. Dit heeft hij 

verkocht als veevoer voor een zeer lage prijs. 

George heeft gezegd geen poot aardappels nodig te hebben. Jan denkt dat dit wel nodig is 

omdat het twee jaar geleden is. Hiermee wordt voorkomen dat ziektes in de aardappels 

komen. Er moet nog gekeken worden of wij poot aardappels moeten sturen voor het komende 

seizoen. Verder heeft Jan gesproken met Liviu en George over het landbouw project. 

 

3.6 Warehouse 

Ecce Homo heeft een warehouse waar ze tweedehans spullen verkopen. De inkomsten van dit 

project worden gebruikt ter ondersteuning van projecten waar niet voldoende financiele 

middelen zijn. Er is veel vraag naar tweedehands spullen omdat veel mensen getroffen 

worden door de economische crisis. De spullen die verkocht worden zijn hoofdzakelijk 

afkomstig uit Nederland en Engeland. Ieder jaar komen er ongeveer 3-5 vrachtwagen met 

goederen gebracht. Deze goederen worden uitgezocht voor de verkoop. De overige goederen 

worden geschonken aan het ziekenhuis en aan de arme gezinnen.  

In het warehouse wordt hoofdzakelijk kleding, schoenen en tandpasta verkocht. De producten 

die verkocht worden kan verschillen omdat ze afhankelijk zijn van wat er geleverd wordt door 

de sponsors. Het initiatief is inventief om zo toch een stukje van de eigen kosten te dekken. 

 

3.7 Kindergarden 

De kindergarden bij Ecce Homo is gesloten. Er waren te weinig kinderen waardoor er te 

weinig inkomsten waren om het project te continueren. Doordat de juffrouwen door de staat 

verplicht worden om een opleiding te halen is het helemaal niet meer haalbaar. Er is niet 

genoeg geld voor het project laat staan voor opleiding. Tot overmaat van ramp is ook de 

manager van de Kindergarden weg gegaan bij Ecce Homo. Dit alles heeft geleid tot het sluiten 

van de kindergarden. 

Mogelijk zien ze in de toekomst weer mogelijkheden om de kindergarden op te starten. 
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3.8 Algemeen/ Conclusie 

Tijdens ons laatste overleg bij Ecce Homo kregen we ook verhalen te horen over de situatie 

van het land. Hieronder wordt geprobeerd om deze verhalen te beschrijven. 

 

Veel arme gezinnen in Roemenie leven van het verzamelen van auto banden en pet flessen. 

De pet flessen worden naar het recyclebedrijf gebracht waar ze een kleine vergoeding krijgen. 

De autobanden worden verbrand om vervolgens het staal te verkopen bij de ijzerhandel. Door 

de economische crisis is de staalprijs met 50% gedaald. Dit heeft tot gevolg dat deze gezinnen 

twee keer zoveel materiaal moeten verzamelen om dezelfde inkomsten te behouden. Dit is een 

onmogelijke opdracht waardoor de armste mensen nog armer worden. 

 

Sinds Roemenie bij EU is gevoegd hebben mensen de mogelijkheid spullen op credit te 

kopen. Veel mensen hebben in de afgelopen jaren, waar het economisch voor de wind ging 

spullen op credit gekocht. De mensen zijn in veel gevallen voor de gek gehouden omdat ze 

geen verstand hebben van dergelijke constructies. Ze zijn na de aankoop van spullen niet in 

staat om aan de financiele verplichting te voldoen. Dit heeft tot gevolg dat de deurwaarder aan 

de deur komt. De spullen die ze hebben worden in beslag genomen. Het probleem is dat 

mensen deze mogelijkheden van betalen inhoudelijk niet bekend zijn en trappen daardoor in 

dit soort vallen. 

 

Wanneer je een aantal jaar geleden door Roemenie reed zag je in ieder dorp veel koeien 

lopen. Ieder gezin had een eigen koe, kip, schaap en geit. De melk die de koe gaf werd voor 

eigen doeleinden gebruikt en gedeeltelijk verkocht voor inkomsten. Wanneer je vandaag de 

dag door de dorpen van Roemnie rijdt is er geen koe meer te bekennen. Deze verandering ligt 

in het feit dat Roemenie bij de EU is gekomen. De EU heeft aan Roemenie een lange lijst met 

regels gegeven waar zij van de ene op de andere dag aan moeten voldoen. Zo is het verkopen 

van melk daar één van. Melk moet volgens de Europese richtlijn gepasteuriseerd en behandeld 

zijn voordat het verkocht mag worden. Dit heeft tot gevolg dat de eenvoudige boer met zijn 

koe geen inkomsten meer heeft omdat hij zijn melk niet meer mag verkopen.  

Dit probleem hebben de boeren met honderden koeien ook. Deze boeren zijn niet in staat een 

grote investering te doen om de juiste apparatuur te kopen. Doordat zij de melk niet meer 

kunnen verkopen wordt het aan de varkens en het andere vee gevoerd. 

Het is onmogelijk om van de één op de andere dag deze complete lijst met regels van kracht te 

laten gaan. De staat heeft niet genoeg geld om de boeren te helpen omdat dit nog maar één 

regel van de oneidige lijst is.  

Wanneer wij naar de opbouw van Nederland kijken zijn we ongeveer bij de Batavieren 

begonnen met de opbouw van het land. En in deze tijd moet een land als Roemenie dit van de 

één op de andere dag doen? 

 

Conclusie 
Financieel heeft Ecce Homo het redelijk op de rit. De grootste financiele zorgen zijn er rond 

Amic.  

Ecce Homo geeft aan dat het steeds moeilijker is om hulp te verlenen vooral bij de sponsor 

gezinnen. 

Verder geven ze aan geen dringende ondersteuning nodig te hebben op materieel of financieel 

vlak. 

Als laatste krijgen we een uitnodiging voor het 20 jarig jublileum dat gevierd wordt op 29 en 

30 januari. 
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4 Actielijst  
Tijdens de reis zijn er veel projecten besproken. Ook zijn er projecten besproken waar wij 

mogelijk wat in kunnen betekenen. In deze actielijst zijn alle punten weergegeven waar wij 

actie op moeten ondernemen. Ook zijn de acties weergegeven die in Roemenie genomen 

moeten worden. Al deze acties zijn volgens de gemaakte afspraken. 

 

4.1 Acties BLS Elpis 

� Kijken welke mogelijkheden er zijn voor het plaatsen van baskets, glijbaan en nog 

meer schommels bij Ilisua tijdens de reis volgend jaar. 

� Kijken of we shampoo ,ondergoed en sokken kunnen sponsoren bij Ilisua. Shampoo is 

in combinatie met het idee om de kinderen 1 a 2 keer per maand te wassen met 

vrijwilligers. 

� Onderzoeken of wij het melk project bij Ilisua kunnen sponsoren. 2 keer 20 Liter melk 

per week. Actie uitvoeren na input van Vasile. Zie onderstaande actie Vasile. 

� Onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om bij stichting Elpis kaas te gaan maken. 

Bekijken hoe het proces verloopt en wat de recepten zijn. 

� DVD opsturen naar Elpis met de foto’s van 2008/2009. 

� Navragen Vasile waarom FED_03 en FED_06 gesponsord worden. Kinderen in 

kindertehuis en verder geen kinderen thuis. 

� Kijken of wij iets met Vladeasa willen doen. Financieel. 

� Kijken wat de mogelijkheden zijn voor het landbouwproject dat Vasile op wil starten. 

Jan zal hier onderzoek naar doen. 

� Kijken wat de mogelijkheden zijn voor het maken van Kaas. Jan zal dit onderzoeken. 

� Nadenken of wij wat kunnen betekenen in het tekort voor het betalen van Social 

worker. 

 

4.2 Acties BLS Ecce Homo 

� Kijken of we 15 en 16 januari bij het 20 jarig jubileum van Ecce Homo kunnen zijn. 

� Video van het vervangen van dak hoofdkantoor naar Ecce Homo opsturen. Foto’s van 

Ecce Homo inscannen en opsturen. 

� Vragen aan Ecce Homo om verduidelijking van het finacieel overzicht wat betreft 

Family home Amic. 

� Kijken of wij een projectplan kunnen schrijven en dit bij de kerkraad neerleggen. 

Mogelijk dat de kerk een continue sponsoring kan doen. 

� Onderzoeken wat we moeten doen met het roulatie schema van de aardappels bij Ecce 

Homo. Het lijkt erop of ze het niet willen begrijpen. 
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� Kijken of er nog pootaardappels naar Ecce Homo gestuurd moeten worden. Tevens 

kijken of er nog kunstmest nodig is. 
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4.3 Acties Elpis 

� Inventarisatie van de schoenmaten kinderen Ilisua voor het eventueel sponsoren van 

boots (winterschoenen). 

� Onderzoeken of er een boer is die twee keer per week 20 Liter melk kan leveren aan 

Ilisua. Tevens in kaart brengen wat de kosten zijn. 

� Met een voorstel komen voor het wassen van kinderen in Ilisua. 

� Het gezin dat het eerste bezocht is op 31-10-2009 is geen sponsor gezin. Vasile zoekt 

uit hoe dit zit en komt erop terug. 

� Voorstel maken voor het kopen van ondergoed en sokken voor de kinderen van Ilisua. 

� Voorstel maken voor het kerst project (bags) voor kinderen Ilisua. 

� Voorstel maken voor project gevangenis in Gherla. Onderzoeken wat de haalbaarheid 

van dit project is. 

� Toevoegen van een gezin foto aan de family reports. 

� Aanpassen van het format van family reports. (op basis van de door ons opgestuurde 

voorbeelden). 

� Mail over de situatie van de lerares met het lekkende dak. Foto’s en de kosten voor de 

vervanging of reparatie. 

 

 

 

4.4 Acties Ecce Homo 

� Informatie van Amic family home. Is reeds ontvangen. 

 

 


