
Verslag Roemeniëreis 2014. 
Izak: Dinsdag 14 oktober verzamelen we bij Aad om 04.45 uur behalve Leonieke.  

Die heeft ontheffing tot Wim voor haar deur staat en haar uit bed telefoneert. 

Zélf omschrijft ze deze passage als volgt: Leonieke: Spullen staan gepakt, ben er weer 

helemaal klaar voor. Vanavond op tijd naar bed om morgen voor… ik denk, de 17e keer naar 

Roemenië te vertrekken. Het op tijd naar bed gaan is niet gelukt. Nog even dit, nog even dat… 

Inmiddels is het half 1… dus, nu toch echt maar naar boven gaan! Om half vijf zal ik klaarstaan, 

dan komt Wim mij ophalen… Pfft welke gek belt mij om kwart voor vijf ’s morgens op? Van Wim 

krijg ik een por… moet jij niet uit bed? Nee hoor, ik ben vrij… Ow oeps help!! Roemenië… Ja hoor, 

een blik naar buiten, en… daar zit Wim in de auto… stilletjes te wachten op mij. Uitgeslapen uh,… 

verslapen en wel stap ik gehaast bij Wim in de auto… Sorry Wim… we kunnen gaan. 

We lezen de wonderbare spijziging uit Johannes. Wij voelen ons net als dat 

jochie met die 5 kadetjes en een paar visjes. Als wij leren om die in de handen 

van God te leggen, mogen we ook van deze 

reis grote dingen verwachten. Nadat we 

gebeden hebben vertrekken we om 05.15 

uur. Het is mooi weer en de reis loopt 

voorspoedig. We eten 

weer in het Paprikahotel 

net over de grens van 

Hongarije. 

 

(Aad zit nog met het bijbelgedeelte in 

z’n hoofd denk ik. Hij bestelt 

een vispannetje.)  
 

 

 

 

 



 

 

 

We arriveren om 21.50 uur in Torak Balint. Daar dienden we voor 22.00 uur aan 

te komen. Kantje-boord dus. (Nog steeds boven de 20 graden !)  

 Leonieke:Nadat een ieder zijn spullen op 

de kamer heeft gebracht drinken we 

buiten met zijn allen nog wat, en gaan 

Cherelva en ik als eersten naar onze 

kamers toe. Iets over 23:00 doen we 

het licht het,.. en ogen dicht… 

1400 km gereden op 1 dag…  

 

Izak: Woensdag 15 oktober rijden we 

na het ontbijt richting Szeged naar Arad. Zelden hebben we zo’n zware bui over 

ons heen gekregen met vreselijk veel regen en enorm onweer. Bij de grens 

worden we niet verdacht van mensensmokkel. De mooie 13-jarige Cherelva met 

de donkere huidskleur heeft voor de 

zekerheid een formulier bij zich met de 

nodige handtekeningen waarop is 

aangegeven dat zij toestemming heeft om 

met ons op pad te zijn. Er wordt bij de 

grens zelfs niet naar het formulier 

gevraagd. (betrouwbare gasten 

zeker, die van B.L.S.?)  

We krijgen een mobiel/mobiel telefoontje (ja, twee keer mobiel, omdat het ín het 

automobiel en óp een mobiele telefoon binnenkomt) . 

Ecce Homo belt met de mededeling 

dat de weg door de bergen die we 

straks gaan tegenkomen afgesloten is. 

Omrijden heeft qua tijd geen zin. We 

besluiten twee uur te wachten en 

daarna doen we ruim twee uur over 52 

km… Men was op zo’n 10 plaatsen 

tegelijk bezig aan dit weggedeelte.  

 



 

 

Allemaal verstoplichten waar één rijbaan voor heen-en-weer was gemaakt.  

Maar goed… aan alles komt een end en zo ook aan dit oponthoud. 

In Targa-jui is het even zoeken en 

wachten, maar na wat telefoontjes 

vinden we de kerk waar we in een kil 

zaaltje onder de kerk hartelijk worden 

ontvangen door Liliana en haar man. Er 

wordt ons een maaltijd aangeboden en 

daarna gaan we naar het hotel. Een 

mooi groot hotel tegenover de school 

van haar dochter.  

Oké, nog nét geen 

twijfelaar, maar het is 

gelukt.  

Izak: Als Liliana de volgende 

morgen donderdag 16 oktober 

om 08.00 uur haar dochter naar 

die school heeft gebracht, pikt 

ze ons op en neemt ons weer 

mee naar de kerk voor het ontbijt. 

Zoals beloofd helpen we met het klaarmaken van het ontbijt, maar door de 

hartelijkheid dienen we ‘over te 

werken’. Er moet veel meer gesneden 

worden dan we de komende weken op 

kunnen eten, dus stop ik met helpen 

en geef aan dat dit al veel te veel is 

voor Hollanders. Zij weet van geen 

ophouden en gaat dus rustig verder met 

dingen klaarmaken. Hoezo eigenwijs?....  

 



 

 

O nee, dat zie ik natuurlijk verkeerd. Dat heeft met de hartelijkheid te maken. 

Oké…. Sorry dan. Na het ontbijt gaan we wat gezinnen bezoeken. Liliana spreekt 

gebrekkig Engels, maar we komen er wel uit. Haar man is er ook bij.  

Die spreekt ook vloeibaar, maar dan alleen Roemeens en Russisch. Jammer want 

daar kan je dus niets tegen zeggen. Nou ja, dat kan natuurlijk wel, maar hij verstaat 

er geen moer van. Hij is vrachtwagenchauffeur. Op de vraag of hij speciaal een 

snipperdag heeft genomen vertelt Liliana dat hij aanstaande maandag weer aan 

het werk gaat, en wel bij een transportbedrijf van een Nederlandse eigenaar. 

Vorige week is hij gestopt bij een Roemeens bedrijf dat hem maar twee (geloof ik) 

van de tien gereden ritten wilde betalen. 

Donderdag 16 oktober Bezoek 

gezinnen: 

TJ152: Aad: Familie, Claudia & 

Ion, is een leuk en net 

gezinnetje met twee kinderen. 

Vader Ion is net weer 

vertrokken naar Duitsland waar 

hij als automonteur werkt; hij 

blijft dus weer een hele tijd 

weg. Het stelletje is niet 

getrouwd en daar probeert Liliane, de social worker, 

hen wel toe te bewegen. Het gasfornuis is dermate 

slecht dat het haast niet meer functioneel is. (Nu ik 
dit schrijf is Izak is al weer bezig een goed tweedehands 

fornuis op marktplaats te zoeken.) Hun grote zorg voor de 

komende winter, is om voldoende hout te krijgen om 

het huisje te kunnen verwarmen (iets dat wij nu 

hebben toegezegd). 

 

TJ153 Aad: 

Niet de vrouw maar de man des huizes is 

thuis. De vrouw heeft haar man en 

kinderen in de steek gelaten en is naar 

Spanje vertrokken. De man (46 jaar oud) 

is van beroep houthakker, maar door de 

steeds verder gaande mechanisatie 

Comment [vH1]: Niet mooi. Anders 

formuleren? 



heeft hij nog maar één week per maand werk.  

 

 

Het huis is van zijn vader. Hij slaapt met zijn zoon in één kamer. Omdat hij nog 

niet officieel gescheiden is, geeft dit ook weer de nodige problemen. Zijn 

dochter is pas getrouwd en woont met haar kersverse echtgenoot in de derde 

ruimte van het huisje. Aad: We 

bezoeken nog een ander gezin, van 

een man van 40 jaar oud. Komt het 

door de echtgenoot die straatveger is 

dat het binnen zo schoon is? Wie zal 

het zeggen , maar wat wél gezegd 

mag worden is dat het huisje er 

piekfijn uit ziet. Niet luxe , niet 

modern, maar gewoon oude spulletjes 

die met zorg zijn onderhouden. Mijn complimenten voor dit gezinnetje! Wij 

konden hier ook wat spulletjes achterlaten, schriftjes van Cherelva, een grote 

knuffelbeer via Leonieke en een gehaakte/gebreide deken, gemaakt door iemand 

met een verstandelijke beperking. Buiten op de stoep maakten verschillenden van 

ons een praatje met de elektricien die in het portaaltje bezig was. Er stond een 

mooie omheining met daarachter allerlei pluimvee en er lag een flinke stapel 

planken in de tuin.  
Izak: Dan naar Tj145. Een mooie sociale woning, maar het gas is afgesloten en er is 

geen kookgelegenheid. Wel hangt er een r.v.s. gootsteentje zonder aanrechtblad 

aan de muur. (o, eigenlijk is het dan natuurlijk een gootijzertje.) We treffen een moeder 

en een invalide dochter aan. De dochter zou (begrijp me niet verkeerd, maar….) 

zó uit de hemel kunnen komen als je 

naar haar gezicht keek. STRALEND!!! 

en behoorlijk verlegen. Ze zit helemaal 

in elkaar, maar heeft al verschillende 

operaties achter ‘de rug’ om haar 

overeind te krijgen. A.s. 22 oktober zal 

ze voor de zoveelste keer naar het 

ziekenhuis gaan. Ze krijgt dan een 

korset aangemeten en als er geld komt (maar dat is er nog niet) zou ze in 

december misschien weer een operatie kunnen laten doen. Moeder heeft alles 

voor haar dochter over en vindt het eigenlijk niet zo erg dat ze niet kan koken of 

verwarmen. Koken doet ze bij de buren, en die kou?..... Ze bivakkeren toch het 

grootste deel van hun leven in het ziekenhuis. 

Comment [vH2]: Waarom hier 

nogmaals Aad? 

Comment [vH3]: Naam noemen? Dit is 

wel erg onpersoonlijk 



 

 

 

 

Tussendoor komt een buurman even 

een brood afgeven bij de 

achterdeur. MOOI!!! Na nóg een 

operatie is het misschien mogelijk 

dat de dochter (zij het heel 

moeilijk) een beetje kan gaan lopen. 

Op dit moment proberen ze 

voorzichtig in de buurt wat 

tientallen meters te lopen achter 

een rollator waarvan de handvatten verlengd zijn. Moeder kan dan achter de 

rollator lopen terwijl de dochter voorover over het plankje hangt (dat wordt 

even gedemonstreerd). Het zou fijn zijn als moeder een fiets met zijwielen zou 

kunnen kopen zodat de beenspieren van haar dochter verder gemobiliseerd 

zouden kunnen worden. Maar ja…., daar is geen geld voor. Fijn dat B.L.S. haar de 

benodigde € 100,= kan 

toezeggen. 

Nu we toch op dit complex van 

sociale woningen zijn, lopen we 

nog even bij een ander 

gezinnetje langs………. 

Aangrijpend!!! Moeder is uit 

werken en een zoon van een jaar 

of 20 (?) past op z’n spastische, 

doofstomme zusje van een jaar 

of 14 (?). Het kind heeft een 

klein vervormd hoofdje en krioelt over het bed met aan drie kanten opstaande 

randen. Sorry, maar ik moet even denken aan zo’n autootje dat je op de markt 

kunt kopen, dat je dan in zo’n bak met verhoogde zijkanten zet. Hij rijdt tegen 

zo’n kant op, kiepert over de kop en rijdt dan weer naar een andere kant van de 

bak. Als ze, al bewegend, draaiend en ondersteboven te dicht bij de kant van het 

bed komt, pakt haar broer haar vast en draait haar een goede kant op. 

Bewondering voor zo’n broer. 



 

 

 

 

Na het bezoek van dit gezin wil Liliana ons graag een paar monumenten van de 

stad tonen die we écht gezien moeten hebben. 

Aangezien ik een cultuurbarbaar ben, raak ik niet echt 

onder de 

indruk van de 

totempaal, 

het stenen 

poortje en de 

stenen tafel 

met de 

krukjes er 

omheen. Maar 

als je even 

googelt op 

Targa-Jui vind je de kunstwerken 

zonder problemen. Vermoedelijk is het 

echt wel iets bijzonders dus. (sorry.)   

 

 

                 (Table of silence) 
 

 

 

 

(Gate of the kiss) 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Leonieke: Na een stevige lunch met saramalle (Jan z’n lievelingsgerecht) en zo, 

stappen we weer in de auto We worden daarna uitgezwaaid door Liliana en haar 

man, die nog net even z’n rechter voorband aan puin rijdt tegen de veel te 

scherpe stoeprand. Hè, wat vervelend nou. We stellen de TomTom in op 

Boekarest.  

 ’s Avonds komen we aan bij een soort studentenhotel. Nadat de tassen weer op 

de kamers zijn gebracht wandelen we de grote stad in om op zoek te gaan naar 

een hapje eten. We kwamen uit bij de mc Donalds. Toen we vanaf de Mc. weer 

terug wandelden was er nog genoeg leven in de stad. Maar wat een 

verschrikkelijk straatbeeld, zeg! Zwervers… op elke hoek van de straat… bij een 

fontein achter een muurtje… Ze lagen allemaal in kartonnen dozen (sommigen 

met een dun lakentje over zich heen) te slapen, op straat… bedelaars… 

zwervers... letterlijk overal. Daar loop je dan met een volle maag… en een brok in 

je keel.  



Bij het studentenhotel hebben we nog wat gedronken en zochten we onze kamers 

op voor een welverdiende nachtrust. 

Izak: De volgende morgen vrijdag 17 oktober eten we (na wat gedoe over een 

kamersleutel) onder in de ‘school’ waar ook nog andere reislustigen (uit Amerika 

of zo) blijken te zijn.  

 

 

 

 

We hebben nog wat 

tijd over, om het 

paleis van wijlen de 

egoïst te bezoeken. 

Het zit hier maar 

een paar honderd meter verderop. Leuk optrekje van om en nabij de twee biljoen 

euro. Erg mooi is de symmetrie die we ontwaren als we richting het paleis lopen. 

We betalen (ondanks het feit dat het toch al een 

vermogen aan belastinggeld gekost heeft toch nog) intree, 

leveren onze paspoorten in en worden rondgeleid in 

groepen van 25 man. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

We zien onder andere een lamp van 5000 kg. Bijna helemaal van 

kristal. Een lampie vervangen gebeurt vanaf de bovenkant met 

een ladder afdalend in de lamp. 

 

 

 

 

 We lopen véél, en na een goed uur staan we weer buiten. Men heeft ons 5% !!! 

laten zien. Een snel 

rekensommetje 

leert dat het hele 

huisje 

doorwandelen dus 

minimaal 20 uur in 

beslag zal nemen. Ik 

stel voor de zooi af 

te laten breken en 

van de miljarden 

onderdeeltjes 

alsnog huisjes te 

bouwen, voor die mensen waar wij nu juist voor naar Roemenië gekomen zijn. 

Jammer…. Verkeerde 

opmerking blijkbaar. (ik 

krijg dat woord weer 

naar m’n hoofd: 

‘cultuurbarbaar’.) 

(nogmaals sorry.)  

We nemen de auto en 

crossen naar Constanta. 

In een flits zien we de Zwarte Zee liggen. 



Daar blijft het de komende dagen bij (voor verschillenden van ons.)  

We hebben geen tijd om er even langs te lopen. (Hard werken hoor bij zo’n 

stichting.) Bij hetzelfde pension als eerverleden jaar ontmoeten we Vasile. Even 

kletsen op straat en dan de tassen naar binnen. Het is er trouwens boven de 25 

graden…… Pfff.  

 

 

We zoeken de Lidl op om wat leuks voor de kinderen bij 

George te kopen. Na een half uurtje rijden arriveren we 

bij de werkplek van George, waar we hartelijke worden 

ontvangen. Ook wel 

een bedrukte 

stemming want een 

van ‘zijn’ kinderen 

(een jaar of 11 oud) 

is vanmorgen door 

een stel volwassenen 

in elkaar geslagen en achter in een kofferbak gekwakt en ontvoerd. Hij zou een 

brood gestolen hebben. Terwijl we het er over 

hebben komt het bericht binnen dat hij juist 

weer is aangekomen. Direct wordt hij naar 

binnen gehaald en gevraagd wat er gebeurd is. 

Het verhaal klopt inderdaad, maar híj heeft 

niet gestolen. Ze bleken er even later achter te 

komen dat ze de verkeerde jongen hadden. Hij 

werd vrijgelaten en ter compensatie kreeg hij 

een sigaret aangeboden! Ongelofelijk dat ze zo 

iets met zo’n kind uithalen. Zelfs al hád hij het 

gedaan, doe je toch niet zoiets? Z’n gezicht 

was danig beschadigd en z’n ene oog zat half 

dicht.  

Vasile vraagt ons om de foto’s die inmiddels gemaakt zijn en overweegt stappen 



te ondernemen. Met George bespreken we verschillende zaken, terwijl een ander  

 

 

deel van de groep de bijbelstudie buitenshuis meemaakt. Soms kijk ik even naar 

buiten….. Dat gaat er geloof ik heel leuk en gedisciplineerd aan toe daarbuiten.  

 

George heeft een paard en wagen inclusief tuig en hoofdstel voor een heel lage 

prijs kunnen kopen. De hele 

handel voor € 450.= (normaal kost 

alleen een paard al € 600.=). In de 

keuken werkt inmiddels níet 

alleen de door ons gesponsorde 

vrouw die een invalide kind heeft, 

maar wordt het koken per week 

afwisselend door haar en Adriana 

gedaan. Hier zullen we later even 

over moeten babbelen, want B.L.S. betaalt € 60,= per maand ter ondersteuning 

aan die moeder met dat gehandicapte kind. Zij zou het eten koken. 

 

De kerk in Constanta wil niets investeren in de ‘boerderij’. Zij wil er zelfs niets 

mee te maken hebben. Wel leuk dat er nu wel mensen van de kerk melk van de 

boerderij kopen. De 

koe is zojuist 

gemolken en we 

krijgen warme 

gekookte verse melk 

te proeven. Het is 

hard nodig dat dit 

hele gebeuren nu een 

eigen organisatie gaat 

worden. Er zal een 

manager moeten 

komen die George kan 

bijstaan. Ook moeten 

er vergunningen en andere papieren geregeld worden. 

 



 

 

 

 Aad Na deze ontmoeting bezoeken we een paar gezinnen van de kinderen die aan 

het project deelnemen. Als eerste bezoeken wij 

John, een positieve zigeuner, die van George een 

keukenblok heeft gekregen dat wij via Sebastiaan uit 

Moerkapelle hebben weggehaald. Het keukenblokje 

zag er heel netjes uit. Op de vraag waarom er geen 

kraan aangesloten was, keek hij wat verwonderd, wij 

hebben hier geen water uit de kraan hoor! Het hele 

huisje heeft hij gebouwd met spulletjes die hij 

kreeg. Ook hier sta je met verwondering te kijken 

hoe iemand met zo weinig middelen zo veel kan 

bereiken. 

Izak: Dan………… Een moeder met 6 (?) Kinderen. Haar 

man is weggelopen en ze heeft een 

nieuw vriendje van 19 jaar (één jaar 

ouder dan haar oudste dochter)!!! 

Ze heeft een kind van hem erbij, 

waar dus geen kinderbijslag van 

komt omdat zij nog niet officieel 

gescheiden is… Man… Houd op……!!! 

Wel veel dieren / wilde eenden / paar 

kippen / ganzen / 2 varkens, 8 biggen en 

dan nog honden natuurlijk. 

 

Dan bezoeken we het gezin van 

Adriana d’r aanstaande schoonouders, 

wat er goed geordend uitziet. Dat 

hadden we ook wel ontdekt toen we 

die vrijer van Adriana ontmoetten. 

Serieuze gozer! Ook daar een zeug 

met 7 biggen, waarvan er door B.L.S. 

in april drie gekocht gaan worden 



voor de stichting. Maar ja,… hoe zit het straks met het voer voor die beesten? 

Moeten we ook nog een boompje over opzetten. 

We gaan nog even bij George thuis kijken. Er is juist een 

stukje aangebouwd omdat er nodig 

studeerruimte gerealiseerd diende 

te worden. “En niemand wist hoe hij 

aan die centen kwam,”, want een 

ome Jan kennen ze daar niet. 

(Misschien omdat ze ook aan 

vakantie niet toekomen.) 

We gaan terug naar Constanta en dan is het tijd voor 

het restaurant, waar ook een bruiloft wordt gevierd.  

‘Lekkere’ harde muziek met een keyboard en een 

accordeon en veel la la la la la. 

 Leonieke: Bij ons slaapadres sloten we de dag af op de schommelbanken voor de 

deur van het pension en ontdekten, jammer genoeg, dat op een mysterieuze 

manier de rugzak van Cherelva is verdwenen.  

Zaterdag 18 oktober 

Leonieke: Vanmorgen hebben we zowaar mogen uitslapen. Om acht uur hebben we 

buiten ontbeten. ’s Morgens met Izak op zoek gegaan naar een bakker,... dat 

werd een kleine buurtsuper. Na het ontbijt gingen de mannen in overleg met 

elkaar. Het verslag hiervan vindt u bijna achter aan in dit verslag. Cherelva en ik 

zijn naar de Zwarte Zee gewandeld.  

Leonieke: Na het overleg zijn we met zijn 

allen naar het politiebureau gereden 

om aangifte te doen van de verdwenen 

rugzak. Dat was niet zo snel geregeld… 

maar na paar uurtjes !!!!!!! (vreselijk) … 

was dat toch weer voor elkaar. Na dit 

alles rijden we door naar George, waar 

we wat gezinnen bezoeken. Gezinnen van 

de kinderen die naar de naschoolse 

opvang komen en daar ook veel vrije tijd doorbrengen.  



De gezinnen wonen in kleine ruimtes, soms een aparte 

ruimte voor de keuken. Water halen ze vaak uit een 

waterput of bij de buren. Bij de meeste gezinnen laten 

we wat kleding en/of speelgoed achter. Om bij de 

gezinnen te komen hadden we een echte safari-route.  

Na het bezoek van wat gezinnen eten we pizza in het 

gebouw, samen met de jongeren. Wim vertelt wat over 

de werkgroep van B.L.S. Hierna hebben de kinderen nog 

wat vragen voor Wim. Na dit alles verlaten we de boel 

weer en gaan we naar 

onze slaapplek. Buiten drinken we nog wat en dan 

zoeken we ons bedje 

op. 

Izak: Op zondag 19 

oktober volgt er een 

indrukwekkende 

dienst in een bomvol 

kerkje waar een vrij 

jong gipsy-meisje en 

een vrouw worden 

gedoopt.   Mooie 

momenten ondanks het 

feit dat we de preken 

niet kunnen verstaan. Een 

vrouw draagt gloedvol 

een gedicht voor, en een 

andere dame van over de 

80 zingt een lied met 

veel coupletten voor ons. 

Ook een lange 

bescheiden 

taxichauffeur uit Constanta zingt het kippenvel op onze armen. 



 

 

Hierna wordt er gedoopt. Niet in een 

verhoogd bassin zoals bij de baptisten en 

evangelischen in Nederland, maar een 

bassin in de grond. “Met 

Christus begraven”, komt zo 

wel heel dichtbij, als je George 

in z’n zwarte toga in dat 

watergraf ziet staan. 

 

Na de dienst krijgen we van de 

kinderen een gekleurd briefje 

waarop in gebrekkig Engels staat dat 

ze van ons houden. Er is één briefje 

over. Dat is dan voor Janneke, die 

hier ook heel graag bij had geweest.  

Maar zo’n morgen kan ook heel 

anders verlopen: lees maar hoe dat 

bij Leonieke ging. Leonieke: Pfft 

word wel erg beroerd wakker... 

een pijn en niet helemaal 

lekker… Met moeite onder de douche gelopen en wat paracetamol naar binnen 



gewerkt. Dan toch maar het ontbijt regelen en kijken hoe het straks zal gaan. Na 

het ontbijt is het weer tijd om onze spullen te verzamelen. We rijden voor de 

laatste keer naar Galesu, waar we de kerkdienst van George bijwonen. Tijdens de 

dienst wordt ik goed beroerd. De lieve schat Sebastiaan gaat mee naar buiten en 

regelt een super pil voor me☺ Na wat frisse lucht gaan we toch maar weer de 

kerk binnen, waar net een doopdienst begint. Twee meiden laten zich dopen, wat 

mooi om dat te mogen zien. Na de dienst kijken we met zijn allen nog even toe 

hoe de kerk-auto hier in z’n werk gaat. Nou, dat gaat als volgt: … stapelen… 

stapelen… deuren dicht... ja hoor… er kan wel twintig man in het busje! We nemen 

afscheid van George en vervolgen onze route naar het plaatsje Boiu; daar slapen 

we een nachtje bij vrienden van Sebastiaan. Het was een rampenweg/-route. 

Wat een pijn en wat ben ik het zat, zeg. Grrr. Bij aankomst worden we hartelijk 

ontvangen door Laslo en Joly. Wat een heerlijke lieve mensen! Het was zo’n warm 

welkom, zo’n warme ontvangst, dat we ons gelijk thuis voelen. Na het eten ben ik 

gelijk naar bed gegaan. Wat was ik daaraan toe, zeg!................ 

Sebastiaan omschrijft dit stukje zo: Zondag 19 oktober ’14  

Na de kerkdienst rijden wij weg vanuit Galesu naar Boiu, een afstand van 

ongeveer 500 km. Een mooie route die ons door de Karpaten leidde. De 

temperatuur buiten daalt, dus stoken wij de kachel in de auto wat hoger op. Het 

wordt al snel donker en we krijgen wel trek in een bakje koffie. Gelukkig trapte 

Wim al snel op de rem en kon ik de geit 

nog even verzetten. Rond 18.00 rijden 

wij weer verder in het donker. Ik 

(Sebastiaan) en Jan rijden verder over de 

kronkelige wegen, wat best lastig is, in 

het donker. Onderweg zien we een 

zojuist aangereden hert liggen (dat 

tegen een vrachtwagen is aangelopen). 

De vrachtwagen staat stil langs de kant 

van de weg. Het hert tilt voor de 

laatste keer nog zijn kop op. Veel vlees 

voor de BBQ, maar wij hebben geen 

plek voldoende over in de auto. Rond 

20.30 kwamen wij in Boiu aan. Hier 



worden wij opgewacht door Joly en Laslo. 20 jaar geleden ben ik hier met mijn 

ouders ook geweest. Heel leuk om hen weer te zien! De tafel staat gedekt en ook 

de Palinca staat op ons te wachten. Palinca is iets typisch Roemeens. Een 

zelfgestookt drankje van ongeveer 60% alcohol. (dus gebruik het met (je) mate(n)). 

Overal zie ik foto’s hangen van mijn familie en bekenden uit de Alblasserwaard. 

Het mooiste vind ik dat er veel foto’s van mijn overleden moeder bij zijn. Toen 

mijn moeder in Nederland begraven werd, heeft ook de kerkklok van Boiu geluid 

(een vreselijk mooi gebaar!). We eten gekookte aardappelen met saus en daarin 

worstjes. Alle ‘bedden’ zijn opgeschud. Overal liggen matrassen voor ons klaar. 

Laslo zelf slaapt in een caravan die buiten staat, terwijl Joly op een bank in de 

keuken zal slapen. Een fijne gastvrijheid. Leonieke had de hele dag al pijn in haar 

zij, maar gelukkig is de vrouw van Istvan er (de plaatselijke predikant van 20 

jaar geleden). Zij is huisarts. Leonieke wordt door haar onderzocht en krijgt wat 

pillen voorgeschreven waarna de pijn snel minder wordt. (Achteraf in Nederland 

blijkt dat Leo nierbekkenontsteking heeft, wat inderdaad ontzettend pijnlijk is.) 

Dan volgt er nog een avondwandeling waarin we de zelfgebouwde garage te zien 

krijgen met door de zoon gebouwde kachel.   

In de garage staat een schitterende 

sportauto van 

een jaar of 35 

oud. Bijna 

nergens zijn 

nieuwe bougies 

te vinden. We 

nemen foto’s van de bougies en zullen 

eens meezoeken op internet. We 

wandelen terug en na een afzakkertje gaat iedereen snel plat. Door de enorme 

stilte en heerlijke bedden, slaapt iedereen uit tot half acht. Inmiddels heeft 

Joly de tafel al gedekt en koffie gezet.  



Maandag 20 oktober: Na 

een heerlijk ontbijt 

besluiten wij onze weg te 

vervolgen . Wij krijgen een 

tas vol walnoten mee, en 

laten een stuk Hollandse 

kaas + de kaasschaaf en de 

hagelslag achter, en ook 

een vergoeding voor de 

overnachting. (Een zelfde 

bedrag dat we normaal 

gesproken voor een overnachting 

kwijt zouden zijn in een ander 

pension en dat kunnen deze 

mensen goedd gebruiken, 

vermoedden we.) 

Op het moment dat we 

wegrijden is het best fris, 

zo’n 2 graden Celsius. Wij 

hoeven naar Dej niet zo ver 

te rijden deze dag, 

ongeveer 4 uur. 
 

 

Izak: Onderweg stoppen we nog even bij een dorpswinkel-koffie emplacementje. 

De kippen worden van de tafel gejaagd en de tafel met een vaatdoek ontdaan van 

kippenpoep. We bestellen koffie en proberen ons te ontdoen van een oud baasje 

dat schaarwijnlijk al aardig wat ‘sap’ 

op heeft. Steeds zegt hij: ‘Drum bun’ 

(goede reis) en geeft ons meerdere keren 



een hand. Na een paar aangeboden sigaren vertrekt hij dan toch eindelijk!!!  

(lieve man!) maar ja…. Dan moeten wij ook onderhand weer verder. In Dej worden 

we opgewacht door Vasile die gisteren in één keer is doorgereden naar z’n liefje. 

Leonieke: Bij aankomst bij Elpis in Dej staat het eten al op ons te wachten. We 

kunnen zo aanschuiven. Oh oh, Cherel zit halverwege haar soep al vol… en dat is 

nog maar het voorgerecht... Johan probeer ik nog te waarschuwen dat hij er 

beter niet te veel brood bij kan eten… want er komt nog meer... Hij kijkt mij 

ongelovig aan... en… Te laat!!! Ook Johan zit zo goed als vol… Ja hoor… nu krijgen 

we overheerlijke aardappelen, kip en groente☺ en als toetje een heerlijk groot 

stuk cake. 

Na het eten vertrekken we naar Gherla. Daar zitten mannen in de gevangenis die 

we gaan bezoeken. In een kantine ontmoeten we 30 gevangenen.  

Leonieke en Izak: Wim vertelt wat over de B.L.S, Aad vertelt wat hij die ochtend in 

een meditatie over Filippenzen 4 gelezen heeft. 

Paulus zegt daar in vers 4: ‘Verblijd u altijd in de 

Heere; ik zeg het opnieuw: verblijd u.’ Daar gaat 

het niet over de omstandigheden die we 

meemaken of waar we in zitten, maar dat we blij 

moeten zijn dat God erbij is. Die wetenschap 

mag ons blij maken. We staan er niet alleen voor.    

Izak nodigt die gasten uit om de bijbel te gaan lezen omdat God van hen houdt. 

Er is eigenlijk geen verschil tussen hen en ons. Zij hebben (net als wij) God nodig 

en God wil hen terug. Lees de bijbel, je hebt toch tijd zat. Zij worden vertaald 

door Gabi. Na wat gesprekken delen we 

wat tasjes uit met literatuur, sokken, 

slippers, scheermesjes, douchespul… 

Dan gaan de gevangen weer na hun cel... 

en wij weer naar ‘huis’. Aangrijpend, 

Leo. Zo’n laatste zin !!!  

Izak: Het leven is geen spelletje, maar 

het is wel leuk om af en toe en spelletje 

te spelen.  

 

 

 

 



Na de overnachting op onze aloude stek, hebben we nog een laatste onderhoud 

met Gabi en Vasile en daarna vertrekken we  

 

op dinsdag 21 oktober 

richting Ecce Homo. 

Opnieuw een hartelijke 

ontvangst met koffie en de 

nodige anekdotes van Livieu. We worden verrast met een heerlijke lunch met 

heerlijke pudding- en andere broodjes. We 

verdelen ons in twee groepen waarvan de ene 

gezinnen zal bezoeken en de andere naar 

ouderen gaan. 

Aad: Aad, Sebas, Jan en Izak gaan met Rachel 

mee naar een dikke oma die een 

zoon heeft die naar Griekenland is verhuisd en daar monnik is geworden. Om haar 

inkomentje wat te vergroten maakt dit omaatje traditionele Roemeense kleding 

die zij weer doorverkoopt. 

De tweede oma wordt gesponsord door Engelsen en woont in een piepklein flatje 

van één kamertje met een pensioentje van 17 euro. Het kamertje heeft een 

afmeting van ongeveer 3 bij 4 meter, met dien verstande dat het kamertje 

ongeveer 2 x 3 meter is en de ander 1 x 3 meter is het halletje en het toilet. In 

het toilet staat net naast de pot een tafeltje dat net zo groot is als het 



tweepits gasstelletje dat daarop 

staat. Een keuken op het toilet dus. 

Ze heeft juist een oogoperatie 

achter de rug en het andere oog 

moet nog. 

In de hal: de postbode moet wel 

kunnen tellen om huisnummers van 

ontbrekende deurtjes te kunnen 

uitrekenen. 

Dan een oma met een verschrompeld 

gezicht (waarschijnlijk van het roken). 

Ze is inmiddels gestopt met roken.  

 

Ze voelt zich enorm eenzaam. De kraan in de badkamer lekt, maar wordt niet 

door de verhuurder gerepareerd.  Inmiddels 

heeft ze een nieuw exemplaar bij elkaar 

gespaard en nu wacht ze op een goede kennis 

die het ding binnenkort komt plaatsen. Wij 

willen dat wel even doen, maar ja… als je er aan 

begint, weet je nooit of er iets afbreekt en 

dan…? Dus nú maar even niet. Het zou 

schitterend zijn als we voor een wasmachine 

zouden kunnen zorgen voor deze oma. Ze heeft 

namelijk last van reuma, en specifiek in haar 

handen, waardoor tijdens het met de hand wassen haar handen kapot gaan en 

bovendien heeft ze een allergische aandoening. 



De andere groep heeft deze verhalen: Gezin 1. Leonieke: Dit is een nieuw gezin, 

bestaande uit papa, mama en een meisje van 2,5 jaar. Mama is nu 5 maanden 

zwanger van de tweede. Op dit moment wonen ze bij familie in, met zijn tienen in 

1 ruimte. Op de bank liggen twee kindjes te slapen, en twee zitten te zitten. 

Naast deze woning hebben ze een blokhutje gebouwd met behulp van vrienden en 

famlie. Deze week hopen ze erin te kunnen. Vol trots laat ze de blokhut zien… Ik 

schrik een beetje en kijk vol ongeloof 

naar binnen… Op de grond staat een 

gasfles met een gasstelletje... het vuur 

staat erg hoog… dat om de muren op 

tijd te laten drogen. Het meisje van 

2,5 loopt er gewoon naast! En een 

gaslucht hangt er in de woning… Een 

woning met een klein gat in de muur. 

Voor de rest geen ventilatie... Buiten 

staan al wat meubels onder een plastic 

zeiltje klaar om binnen gezet te worden. Papa werkt erg hard in een wasserij om 

het ‘huisje’ snel af te kunnen krijgen. 

Ze denken dat papa epilepsie heeft, 

maar papa wil pas naar de dokter als 

het huisje af is. Voor medicatie 

hebben  

 

ze eerst de diagnose nodig. 

Afgelopen week hebben ze 

geld ontvangen om hout te 

halen voor de winterperiode. 

 

Leonieke: Het was erg leuk om 

ook weer even te kijken hoe 



het met Arko en zijn familie gaat. We kwamen aanrijden en Arko zag ons al 

aankomen… Wauw!!! Een big smile naar  

Wim van oor tot oor. Wauw, wat een mooie 

lach! Inmiddels heeft Arko al een operatie 

achter de rug. Februari/maart krijgt hij 

nog een operatie. Papa en mama zien er erg 

tegen op. Arko ziet er naar uit… Papa is 

taxichauffeur en mama schoenmaker, Arko 

heeft nog een zus en een broertje.  

Gezin 3. Leonieke: We gaan nu langs Allin. Hij 

is ook een bekende van ons, dus erg leuk 

om te kijken hoe het nu met hem gaat. Hij 

is op jongere leeftijd door zijn tante uit een kindertehuis gehaald. Zijn tante 

is twee jaar geleden overleden. Allin woont nog in de woning van zijn tante met 

zijn oom. Hij is een slimme jongen die het erg goed doet op school, en hij 

spreekt goed Engels. Hij vertelt dat hij problemen heeft… telefoon gestolen in 

de bus… Z’n laptop die hij nodig heeft voor zijn opleiding is stuk. Als hij dit 

vertelt moet ik van binnen wel een beetje lachen. Ik ben erg blij om te horen 

dat dít zijn problemen zijn... Natuurlijk is het vervelend, want in mei/juni 

hoopt hij zijn opleiding af te ronden, maar ik ben wel erg blij dat hij dit als 

problemen ziet... Dit zijn problemen die bij zijn leeftijd horen☺. Sjors en Leni 

van de Kraan sponsoren hem en hadden een goed gevulde doos meegeven met 

van alles en nog wat er in. 

Izak: Na de bezoeken staat het bezoek aan kindertehuis La Noi gepland, waar 

we ook zullen eten. Als we bij Ecce Homo willen vertrekken blijken alle 

medewerkers  te zijn vertrokken. We 

bellen Livieu, die gelijk komt opdraven om 

met ons mee te gaan. Bij aankomst blijkt 

dat er een aantal kinderen niet is, omdat 

ze naar sport of zoiets zijn. De anderen 

zijn net (bijna) klaar met schilderen. 

Liveu blijkt enorm ontspannen en dolt 

wat met de kinderen. Hij doet alsof hij 

de opa van het stel zou kunnen zijn. Mooi 

om te zien. Zo ken ik hem niet, zo ontspannen. Leuk hoor!!! 



 Leonieke schrijft: Na het bezoeken van de 

gezinnen hebben we nog even de tijd voor 

onszelf tot de anderen ook terug zijn. Als 

we weer compleet zijn gaan we naar 

kindertehuis La Noi, daar eten we een hapje 

mee, kletsen wat met de kinderen en kijken 

wat foto’s terug van vorig jaar! Het meisje Simone krijgt er maar geen genoeg 

van en kijkt wel tien keer dezelfde foto’s van vorig jaar terug op mijn telefoon. 

De vrouw die daar voor de kinderen zorgt heb ik zeker al 15x ontmoet... Bij 

binnenkomst krijg ik ook een dikke knuffel van haar! 

Uit nieuwsgierigheid vraag ik haar hoelang ze al voor La Noi werkt, omdat ik het 

zo fijn voor die kinderen 

vind dat ze er al die jaren al 

is! Trots vertelt ze me dat 

ze er volgend jaar al twintig 

jaar werkt! Daar gaan we 

volgend jaar uiteraard 

rekening mee houden! We 

hopen dan het idee van Aad 

uit te voeren: Aad wil haar 

volgend jaar b.l.e.w. een fotoboek aanbieden. 

Tenslotte komen wij daar ook al aardig wat 

jaartjes over de vloer. Dat wordt best nog een 

uitzoekerij, vanuit al die inmiddels gemaakte cd’s 

met duizenden foto’s. Twee of drie jongeren zijn 

overgeplaatst naar kindertehuis Amic. Die wonen 

daar nu in een soort garagebox (begeleid wonen), 

zodat ze er straks helemaal klaar voor zijn om op 



eigen benen te staan. Voor we vertrekken, zingen de kinderen nog een paar 

liedjes voor ons, begeleid door een vrijwilligster die daar echt enthousiast mee 

bezig is.  

 

Dinsdag 21 oktober: Leonieke: Na het ontbijt 

gaat een deel van de groep in overleg met 

Livieu. Wij brengen even een bezoekje aan 

de markt. Na de lunch bezoeken we nog wat 

gezinnen. Fam. 1. Ierma. De sociaal 

werkster vertelt onderweg naar het gezin 

een beetje de situatie van de oudere dame. 

Wim besluit om nog even te stoppen en 

stuurt de sociaal werkster en mij de super 

in met geld. Daar halen we praktische 

boodschappen voor de dame.  

(goeie actie, Wim !!!) Ierma is weduwe en 

66 jaar. Ze woont samen met haar dochter 

(44) in de kelderruimte van een flat. Voor 

dat vieze ranzige vochtige hok betalen ze 

150,- euro huur... Ze zijn op zoek naar een goedkopere woning, maar omdat ze 

zigeuners zijn valt dat niet mee. De dochter helpt soms de buren met klusjes in 

ruil voor eten. De muren van de woning zijn zwart door het vocht... Een zwager 

komt voor hen de woning verven. Dochter komt 1x in de week bij Ecce Homo 

brood halen. De geiser in de woning werkt niet.. dus ze hebben alleen een beetje 

koud water. 
 
Fam. 2. Josephine  

Leonieke: Josephine is 60 jaar en woont samen met John (75jr). We komen aan bij 

een flat; het ziet er van buiten best oké uit... Al gauw blijkt de situatie erg 

anders te zijn... We gaan een trapje af en komen in de kelderruimte van de flat 

uit. Ze hebben 1 ruimte... wat een vies en smerig verhaal... Josephine ligt in bed – 

traanogen, nare hoest, klinkt erg vol... Mijn ogen gaan rustig door de ruimte. In 

een hoekje is een soort van keukentje... Een klein raampje waar je een deel van 

de buitentrappen ziet, een bed, een bank, een tafeltje waar de kat op ligt en op 

de grond lopen er nog twee rond. Grote stofwolken... koud... vochtig. Josephine 

heeft/had polio en is verlamd. Volgende week zal ze een rolstoel krijgen, dan kan 

ze in ieder geval uit bed... Al gauw snappen we waarom het een vochtig hokje is: 

ze hebben last van optrekkend grondwater. Opeens dacht ik goed nieuws te 

horen... ze wachtte op een sociale woning, maar na een paar seconden (dat mijn 

hersens dachten, dat is goed nieuws!), was het goede nieuws ook zo weer weg, 

want ze wacht nu al 10 jaar!!! Momenteel staan ze op nummer 15 van de 



wachtlijst... Al gauw verlaten we het gezin weer… In mijn gedachten komen er 

nog een hoop vragen voorbij. Wat kun je nou met zo’n situatie….? Voorlopig niet 

heel veel… Dit is ook het enige gezin waar ik geen foto’s van heb gemaakt... Ik 

snap nog steeds niet veel van deze bizarre situatie… 

 

Fam. 3. Mihai.  

Leonieke: Mihai is een gescheiden man van 64 jaar met diabetes. Zijn kinderen 

wonen in het buitenland. Hij heeft een huurflat in een arme wijk. Deze 

informatie krijgen we vooraf in de auto te horen. We stoppen bij een groot 

gebouw… Mijn eerste gedachten was: pfft… en dan een lelijk woord. Hier ben ik 

in mei ook geweest, alleen dan bij een moeder met dochter. Toen vond ik het ook 

een nare sfeer hebben, dat gebouw. Totaal zijn we met zijn vijven op stap en 

gaan het gebouw binnen. We moeten twee trappen op en staan dan voor de deur... 

De deur gaat open en we willen naar binnen stappen, maar nee... er kunnen er 

maar drie naar binnen... De twee anderen blijven op de gang, tussen de 

deurposten.. het past niet!! Ik ga dit geen huis of kamer noemen… misschien een 

ruime inloopkast…? In ieder geval staat er gelijk bij binnenkomst aan de ene kant 

een éénpersoonsbed... Het bed vult eigenlijk de gehele kamer. Aan andere kant 

van de ruimte staat een klein koelkastje, en nog een kastje….. en dat is het dan!  

Boven zijn bed hangt een klein plankje waar wat kleding netjes opgevouwen ligt. 

Mihai ligt in bed en bij onze binnenkomst verplaatst hij zich naar de rand van het 

bed. Al gauw laat Mihai zijn benen zien... Verschrikkelijk! Hij heeft diabetes en 

zijn benen zien er erg eng, onsmakelijk, en pijnlijk uit. Veel open wonden, dikke 

bulten… Verschrikkelijk! Ook heeft hij een erg zere arm/schouder.  

Door de pijn in zijn benen loopt hij erg moeilijk. Ook zijn z’n voeten zo erg 

opgezet, dat hij geen schoenen kan dragen. Onder zijn bed bewaart hij de 

aardappels, zijn kamertje is erg schoon en netjes; alles heeft duidelijk zijn eigen 

plekje. 

Hij kijkt ons aan, met rode traanogen… Ik kijk terug – en voel me leeg... Wat 

onbegrijpelijk dat je op zo’n leeftijd zo in de steek gelaten bent door je familie 

en kinderen. We laten wat spullen achter: een warme badjas, een handdoek, 

douchespul, tandpasta en een tandenborstel. Hij begint te lachen en vol trots 

laat hij zien dat hij nog wel 1 tand heeft! Dan is het moment van weggaan 

aangebroken en laat je zo’n man achter in een kamertje van 2,5 bij 2 m. (denk 

ik…), als het niet kleiner is! 

 

Woensdag 22 oktober Aad: Ecce Homo-bespreking: De noden voor de ouderen 

zijn redelijk divers. Een bijkomend probleem is, dat van de circa 60 ouderen die 

Raheal bezoekt er slechts ongeveer 15 gesponsord worden. Zij geeft aan het 

volgende eigenlijk nodig te hebben: incontinentiemateriaal voor volwassenen, 

vitamine pillen, fruit, radio’s tegen eenzaamheid en vooral om hen naar 



christelijke zenders te laten luisteren en bloeddrukmeters (€ 25,00 per stuk). 

Voor dit soort situaties zeggen wij € 500,00 toe, onder voorwaarde dat wij, na 

droogloop van de pot, een verslag(je) ontvangen. Daarna kijken wij of wij dit 

potje kunnen aanvullen.  

Huisje Claudia –Simleu: Livieu krijgt binnenkort een offerte voor een volledig 

demontabel huisje (vergelijkbaar met Pata Rat); men komt hier nog op terug. 

‘Grace in Need’: opvolger van het aardappelproject. Hier hebben we geen 

concrete toezeggingen voor gedaan, met dien verstande dat wij wel hebben 

aangegeven dat de diaconiecollecte van 23 november in wijk 1 van Alblasserdam 

voor dit project bestemd zal worden. Meestal levert zo’n collecte een bedrag 

tussen de € 1200 en € 1500 op. 

 

Wasmachine voor oude vrouw, i.v.m. reuma en allergie: vragen aan Rachel 

De bezoeken in Targa Jui: In totaal hebben wij vijf gezinnen bezocht waar wij 

geld voor hout of voor voedsel willen geven; dit zijn bedragen van € 100 per 

gezin. 

TJ 145 Deze alleenstaande vrouw met een fysiek beperkte dochter hebben wij 

een extra steun van € 100 toegezegd voor de aanschaf van een fiets met 

zijwielen voor haar dochter. Aad heeft € 50 van HarmJan ontvangen voor een 

bestemming en Leonieke vond een envelop met € 50 op de deurmat. Beide 

bedragen worden naar Jan-Willem overgemaakt (voor het bezoek aan dit gezin: 

zie eerder in het verslag).  

 

Izak: Later, na de bespreking, gaan we nog een keer op pad om gezinnen te 

bezoeken. We komen bij een vrouw met een 

blauwe rok en een blauw vest aan (CJ 2399; ze 

wordt niet gesponsord door Alblasserdam, we 

hebben dus haar naam niet). Ze heeft het 

netjes schoon en ook buiten rond de huisjes is 

het net allemaal geveegd. Verder is het heel 

verdrietig. Haar dochter heeft een ongeluk 

gehad en heeft nu een ontsteking aan haar 

been. Haar man is overleden, maar voor het 



zover was zijn er wel schulden gemaakt voor de ziekenhuiskosten. Ze heeft geen 

gas en geen stroom. Ze zou wel eten kunnen halen bij de centrale gaarkeuken, 

maar dat kost toch € 30,= per maand en dat heeft ze niet. Ecce Homo heeft voor 

€ 100.= een nieuwe houtkachel voor haar gekocht en geïnstalleerd. Wij zeggen 

€75.= toe zodat ze voorlopig voor een maand of 3 hout kan kopen voor de kachel. 

Dan naar een gezinnetje van een vrouw met 5 kinderen (CJ2348). Haar man 

heeft in de 

gevangenis gezeten 

en z’n vrouw heeft 

hem regelmatig 

bezocht. Omdat ze 

dan tijdens zo’n 

bezoek een klein 

poosje in een 

kamertje apart bij 

elkaar konden zijn 

is de vrouw weer in 

verwachting 

geraakt. Het kind 

van een paar 

maanden oud kunnen we nu dus bewonderen, maar de man is na zijn vrijlating met 

een andere vrouw gaan samenwonen. Het huis was van haar ouders, maar een of 

andere onverlaat heeft het huisje meerdere keren achter elkaar verkocht. Er 

lopen nu rechtzaken tegen die persoon. Er brandt een kleine stroomkachel voor 

de baby, maar ‘s winters stoken ze zo mogelijk hout. De stroom betrekt ze van 

de ene buur en water koopt ze bij de andere buur. Ecce Homo helpt hierbij. In 

maart wil de nieuwe eigenaar het huisje afbreken. Dan dient ze dus vertrokken 

te zijn. Tot de baby 2 jaar oud is krijgt ze € 50.= per maand kinderbijslag. Tot 

slot is het heel vervelend dat de man niet meewerkt aan de afwikkeling van de 

scheiding. Als dat rond zou zijn, heeft deze 

vrouw daar wel voordeel van. 

Missc

hien 

is de 

man 

bang 

voor 

de 

koste

n van 

alime



ntatie. We hoorden trouwens dat er de afgelopen week wel een nieuwe wet in 

werking is getreden, die een en ander beter regelt, maar het naadje van de kous 

is me ontgaan. Aan Ecce Homo geven we aan dat we graag de benodigde € 75.= 

willen betalen om de papieren voor de scheiding rond te krijgen en € 75.= voor 

wat hout voor de kachel. Ook kunnen we hier weer wat kleding  

achterlaten waaronder een zelfgebouwde broek door Wim z’n moeder We 

verlaten deze zeer steile helling weer.  

Bij Ecco Homo staat een eenvoudig diner klaar met een zeer bijzonder toetje. 

De grote tafel is leuk gedekt met kaarsjes en zo en veel van het personeel eet 

die avond mee. Na afloop nog wat gesprekjes met die en gene en dan wordt het 

tijd om afscheid te nemen. We zoeken ons bed op en stellen de wekker in op: 

‘vroeg’………  

Donderdag 23: Gelukt...! We trekken de deur achter ons dicht, gooien deze keer 

de sleutel van het pand wél in de brievenbus en vertrekken. 

 

 

Na hééél veel kilometers komen we weer bij de afslag waar we normaal 

gesproken afslaan naar Jozef & 

Catharina. Beiden zijn nu ziek en dus hebben we twee straten verderop geboekt 

bij een restaurant waar we ook overnachten. Wel schrijven we met z’n allen nog 

even een kaart en stoppen die na het eten even bij Jozef en Catharina door de 

bus. Hierna vermaken we ons nog een poos op de kegelbaan. 

En dan de volgende morgen, vrijdag 24 oktober, de laatste kilometers. Eerder 

gezegd dan gedaan natuurlijk, maar de motoren kan na 5408 km. het zwijgen 

worden opgelegd.  



De karretjes hebben zich weer prima gehouden. Wel jammer dat de airco-pomp 

van Aad z’n blik er 

op een gegeven 

moment mee 

stopte. Dat is 

natuurlijk wel 

weer een 

reparatie in het 

vooruitzicht. We 

strijken neer bij 

Aad en Wim dankt 

met ons voor deze 

mooie reis. Ieder-

een is blij en ui-

teraard ook de 

moeder van 

Cherelva, nu ze na zo veel kilometers haar dochter weer in levenden lijve 

terugziet. 

Izak: We hebben een ontmoeting met George georganiseerd in het pension. 

 

Het beloofde verslag van de bespreking in Constanta:  

We vergaderen in de receptie van het pension. Even wat geschuif met tafels en 

een paar stoelen en zie daar… een nieuwe vergaderzaal. 

Aad: Verslag van gesprek met George:   

Aanwezig zijn: Vasile, Cornelius, George, Wim, Izak en Aad. Allereerst worden er 

wat gesprekspunten vastgelegd. 

1. Evaluatie voortgang project Galesu 

2. De situatie van de kerk 

3. De ministry 

4. Ontwikkeling nieuwe projecten/ideeën 

5. Auto George 

6. Budget 2014/2015, toezeggingen. 

Evaluatievoortgang project Galesu: 

George heeft in het Roemeens een presentatie gemaakt die nog vertaald zal 

worden in het Engels. Die houden we tegoed. Maar nu het verslag van deze 

vergadering:  

- Dagelijks komen 30 tot 35 kinderen naar het dagcentrum in Galesu; kinderen 

van 7 tot 17 zijn welkom. Speciaal vermeldt hij dat onlangs een 16-jarige jongen 



belijdenis heeft gedaan nadat hij vorig jaar naar de naschoolse opvang/opleiding 

is gegaan. Tevens verteld George over Diana, die wilde stoppen met school omdat 

zij geen schoolspulletjes had, maar nu succesvol is met de resultaten van school.   

- Spiritueel is het een moeilijk jaar geweest omdat er te veel druk ligt op de 

leraren.  

- Wat betreft het voedsel: het is een goed jaar geweest en er was ruim 

voldoende vlees. Het budget voor het voedsel was ruim voldoende, een zegen 

voor de kinderen, alles werd gedekt door de financiële bijdrage van B.L.S.  

De kinderen komen graag naar het centrum en zelfs in de vakantieperiode zijn ze 

er.  

- Momenteel zijn er twee leraren en twee koks. 

- Tweede ministry: Er wonen nu drie jongens op het terrein van het dagcentrum. 

De bedoeling is dat deze drie jongens worden opgevoed en gecoacht bij het 

werk. Zij hebben o.a. als taak om de dieren te verzorgen. Verder heeft George 

gepolst hoe de jeugd naar het geloof kijkt en er zijn 7 meisjes die duidelijk 

hebben aangegeven dat zij gegrepen zijn door Jezus. Zij willen Jezus volgen en 

groeien in het geloof. Verschillende ouders hebben aangegeven dat de kinderen 

dit thuis hebben besproken. Ook een moslim-ouder komt nu naar de kerk. Het is 

een goede zaak kinderen te benaderen, hierdoor worden ook de ouders bereikt. 

George verklaart dat hij op deze manier erg geïnspireerd wordt door God.  

Opmerking van onze kant: Wij willen ook graag dit soort berichten ‘door het jaar 

heen’ krijgen, omdat dat voor ons net zo inspirerend is. George wil eigenlijk geen 

sociaal centrum, zijn maar meer evangeliserend. Daarnaast wil hij natuurlijk ook 

sociaal bezig zijn. Bijzonder is dat Izak onze reis opende met de geschiedenis 

van de jongen met vijf broden en twee vissen, Vasile die vorige week in Oradea 

was, was hier ook mee bezig, terwijl George afgelopen zondag hier ook over 

heeft gepreekt. Opmerkelijk! Vasile voegt hieraan toe: ‘Wat je gedaan hebt voor 

de minste van mijn broeders, heb je voor Mij gedaan,’ zegt Jezus in Mattheüs 

25. George vertelt verder dat de lokale overheid, alhoewel zij praktisch niets 

doet, het centrum vol trots gebruikt als voorbeeld van de manier waarop wij met 

elkaar moeten omgaan. Verschillende (hier opgeleide) jongeren geven nu ook les 

op de school van de staat. George geeft aan het mooi te vinden dat ze datgene 

wat zij hier in het klein zaaien, groot zien worden. 

- Boerderijproject: In eerste instantie wilde men (de kerk in Constanta) niet dat 

er een project met dieren werd gestart. Ondanks deze tegenstand kocht George 

toch een koe, daarna kreeg hij nog een kalf en later kocht hij er nog drie biggen 



bij. George wilde ook een paard (de rede is mij niet helemaal duidelijk………), maar 

een paard kost wel 2.500 Ron. George heeft er met de jeugdgroep voor gebeden 

en dezelfde dag vonden zij een paard + wagen + tuig etc. voor de prijs waarvoor 

zij normaal gesproken nog niet eens een paard zouden kunnen kopen.  

De boerderij loopt goed en voor de kinderen is er nu voldoende melk en yoghurt. 

Er wordt zelfs melk verkocht. Radu, iemand uit de kerk, die fel tegen de 

boerderij was, koopt nu zelfs de melk van George. Een van de biggen is voor de 

jongens die de dieren verzorgen; het is een beloning voor hun inzet en ook een 

eerste stap om zelf in hun levensonderhoud te kunnen voorzien. Wim vraagt nu 

of er ook iets voor de meisjes is. George antwoord dat de meisjes zich 

bezighouden met de huishoudelijke taken, zoals het schoonhouden van het 

gebouw en de was etc. De naschoolse opvang laat mooie resultaten zien, want 

verschillende kinderen volgen nu vervolgopleidingen, iets wat eerst helemaal niet 

aan de orde was. 

Opleiding Emy en George: Emy (de blinde zoon van George) heeft een moeilijk 

jaar achter de rug, maar toch was hij een van de betere van de klas, zeker wat 

betreft de muziek. George zelf heeft de 11e klas afgerond en moet nu in plaats 

van 1 avond, 3 avonden per week naar school; het is lastig, maar het gaat wel 

goed.  

Hij mag hierna nog 1 jaar naar school. 

- Ontwikkeling nieuwe projecten of ideeën: 

Om van de boerderij meer profijt te hebben, ontstaat het idee kippen te gaan 

houden. Kippen zorgen voor eieren en kippenpootjes, en het houden van kippen is 

redelijk eenvoudig. Volgens George moet er wel een afsluitbaar hok komen omdat 

de kippen anders niet veilig zijn voor de vossen. Afgesproken wordt dat George 

met een projectplan komt; daarna zullen wij onze bijdrage bepalen. 

De kerk in Constanta wil van het project van George af, omdat zij minder 

inkomsten heeft en een ander project in stand wil houden. 

Cornelius vraagt zich af wat er met de verantwoordelijkheid van de kerk t.a.v. 

George gebeurt. Het is z.i. niet mogelijk dit zomaar te stoppen.  

De stichting ‘Elpis’ en Cornelius gaan dit gezamenlijk uitzoeken.  

De kerk in Galesu is nu zelfstandig. Een kerk in Roemenië is pas een kerk als er 

minimaal 21 personen lid zijn. In Galesu zijn er nu 48 leden. Het zou ideaal zijn 

als de kerk van Galesu zeggenschap zou krijgen over het project in Galesu; 

George heeft dan een belangrijke stem in de zeggenschap t.a.v. het project. 

Budget 2014/2015, toezeggingen: 



Bijdrage voedsel kinderen: Dagelijks komen er 30 tot 35 kinderen naar het 

centrum. Zij worden geholpen bij het maken van hun huiswerk, ze zingen met 

elkaar, krijgen bijbelles, ontvangen een warme maaltijd en twee keer per week 

de mogelijkheid om te douchen. Voor 2014 is er € 480.= per maand toegezegd. 

Calin heeft dit begeleid en uiteindelijk bleek een bijdrage van € 350.= per maand 

voldoende voor het voedsel. Regelmatig worden hiervan ook wat andere zaken 

voor het centrum gekocht. Het restant van dit bedrag (€ 1560,=) is in 2014 

besteed aan het kinderkamp. Het kinderkamp kostte € 3000,=. Een andere 

organisatie heeft het resterende bedrag aangevuld. Wij hebben duidelijk 

gemaakt dat wij het hier niet mee eens zijn omdat 1: Deze bestemming niet past 

in onze doelstelling en 2: Als er geld voor een bepaald doel wordt gegeven, moet 

dit daar ook aan besteed worden. Hier werd mee ingestemd. Het verweer van 

George was: de bedoeling van het kamp was dat er ook moslimkinderen zouden 

komen, maar de ouders van deze kinderen gaven hiervoor geen toestemming. 

Voor 2015 is daarom € 350,= per maand voor voedsel toegezegd. Daarnaast 

wordt er een bijdrage van  

€ 300,= toegezegd (ongeveer in april) voor het aanschaffen van 3 biggen die voor 

vlees moeten zorgen. 

Bijdrage Elena: De bijdrage voor Elena met haar gehandicapte kind was in 2014  

€ 60,= per maand. Zij kookt de maaltijden voor het centrum. Drie maanden 

geleden is er iemand gekomen die besloot haar financieel te helpen. Het bedrag 

dat voor haar bestemd was is daarna naar Andrea gegaan, een studente die ook 

in het centrum helpt. Zij kookt met Elena om de week. Deze beslissing is tegen 

de afspraken in en voor 2015 wordt dan ook besloten te stoppen met deze 

bijdrage. Wij spreken met elkaar af dat als er nieuwe noden zijn, dit moet 

worden aangegeven. 

Bijdrage brandstof: Voor 2014 is een bedrag van € 150,= per maand toegezegd, 

Calin heeft dit uitgezocht en uiteindelijk is hij op een bedrag van € 135,= per 

maand uitgekomen. Voor wat betreft de kilometers die George rijdt is het nog 

steeds vaag. Hij geeft aan dat hij ongeveer 2000 km rijdt voor: school van Emy, 

de school van hemzelf en het centrum. Daarnaast rijdt hij nog eens 2000 km per 

maand. Bij elkaar kom je dan uit op 48.000 km per jaar, een stuk minder dan de 

ruim 80.000 km die hij eerst reed. Wij besluiten de € 135,= per maand voor 

brandstof voor 2015 te continueren. Later bij Elpis zullen we met Calin nog wat 

verder praten over vragen als: Onderhoud van de auto via Wally: De banden zijn 

slecht en wie gaat hiervoor opdraaien enz.  



Bijdrage in water en elektriciteit: De zendende gemeente van Constanta trekt 

zich terug uit dit project en heeft voor oktober de bijdrage van € 200.= per 

maand al stop gezet. De kerkelijke gemeente van Galesu heeft toegezegd een 

bijdrage van € 100.= per maand te kunnen leveren. Wij besluiten vanaf heden en 

voor 2015 € 100,= per maand toe te zeggen. Het bedrag is nodig voor het 

kerkgebouw, de ruimte van de drie geadopteerde jongens, de boerderij en het 

centrum.  

(Mogelijke) bijdrage salaris George: Het salaris van George is € 290,= en 

daarnaast de plm. € 200,= sociale lasten. Zoals aangegeven is de zendende 

gemeente van Constanta voornemens zich terug te trekken uit Galesu. Zij heeft 

aangegeven dat in het 1e kwartaal van 2015 het salaris van George voor 75% 

betaald zal worden, het 2e kwartaal 50% en het 3e kwartaal 25%. Daarna wordt 

de bijdrage stopgezet. Omdat Vasile en Cornelius van mening zijn dat dit niet 

zomaar kan, gaan zij dit verder uitzoeken. Cornelius geeft aan dat er 

verschillende mensen binnen de kerk van Constanta tegen de stopzetting van de 

bijdrage aan George zijn. Er wordt afgesproken dat wij op de hoogte worden 

gehouden.  

 

Overzicht van de nu toegezegde bijdragen door B.L.S.: 

Voedsel € 350,= per maand 

Varkens € 300,= voor het komende jaar (uitbetalen in april) 

Brandstof € 135,= per maand  

Energiekosten € 100,= per maand 

Begeleidingskosten Elpis € 100.= per maand. 

Nog verder te bespreken met Cabi: Cabi heeft aangegeven ongelukkig te zijn met 

het gegeven tussen George en BLS in te zitten. George is een ongeleid projectiel, 

Cabi is erg georganiseerd en is ons verantwoording verplicht. Als voorbeeld 

draagt hij aan dat George geen km. registratie wil bijhouden terwijl Cabi 

vermoedt dat er te veel km. wordt gereden. Voorstel: Geef elke maand de 

kilometerstand door en zo niet, dan wordt er geen geld overgemaakt. Het werken 

met George is lastig, maar mag ook niet ten koste van zijn missie gaan.  
 
 
 
 
 

 
 

Een impressie van een oudere nieuweling: 



Hallo, ik ben Jan 

Huijgen en ik kom uit 

Slie- drecht. Ik ben de 

oom van Sebastiaan, die 

heeft mij lekker 

gemaakt om eens mee 

te gaan naar 

Roemenië.... Dat is hem 

aardig gelukt! Het was 

een lange, maar 

indrukwekkende reis. 

Ik kende alleen Sebas, 

en verder niemand, 

maar na 5400 km. in de auto met elkaar, was dat ‘zo’ geregeld! Wat ik onder 

andere ook bijzonder vond aan de reis, was het bezoek aan de gevangenis. Je 

ziet er mensen zoals u en ik, alleen hebben zij iets gedaan dat waarschijnlijk niet 

mocht. Ook het bezoek 

aan Ceausescu z’n 

paleis, was bizar om te 

zien ! Zeker als je 

weet dat er zo veel 

arme mensen zijn in 

Roemenië. Hij heeft 

iedereen gewoon 

financieel leeggezogen 

! Alles daarbinnen is 

van marmer en goud..... 

ongelooflijk! Wat ik 

niet zo'n succes vond, 

was de Sarmale, een specialiteit in Roemenië. Iets van gehakt gerold in 

koolblad... niet echt mijn ding! Alles bij elkaar heb ik van de reis genoten en 

beseft, dat we het in Holland nog zo slecht niet hebben. 

Ook de gesprekken onderling hebben me tot nadenken gezet... over het geloof 

vooral. Soms is het makkelijker om alles maar weg te stoppen, maar op sommige 

momenten ook niet! Dan merk je dat God je leven leidt. 

M.vr.gr. 

         Jan. 

 



Hallo, ik ben Cherelva Hansum, 13 jaar. Een paar weken geleden kreeg ik de vraag 

of ik met b.l.s. mee op reis zou willen naar Roemenië. Daar hoefde ik niet lang 

over na te denken. Natuurlijk wil ik 

dat! Nadat ik akkoord van school had, 

begon alles erg spannend te worden! Al 

gauw was ik klaar voor de grote lange 

reis! Ik was erg benieuwd naar de 

mensen van de groep. Aad en Leonieke 

kende ik al, maar de anderen van de 

groep niet. Hoe zal ik de eerste dagen 

gaan volbrengen in de auto? Hoelang is 

dat nou, om twee dagen alleen maar te zitten? Wat kan ik daar nou verwachten..? 

Ik heb wel al veel gehoord en gelezen, maar nu ga ik het echt met eigen ogen 

zien… erg spannend, zeg!!! Ik heb in Roemenië heel veel zielige dingen gezien, 

maar ook hele mooie. In 

Boekarest bijvoorbeeld 

struikelde je bijna over de 

zwervers die op straat 

lagen te slapen. Heel erg 

zielig vond ik dat. Het 

project bij de Zwarte Zee 

vond ik heel erg mooi. 

George heeft daar een 

project opgericht. 

Kinderen kunnen na school 

naar dat gebouw komen en 

een warme maaltijd krijgen. Iedereen daar was heel erg enthousiast. Dat vond ik 

heel erg mooi om te zien. Een van de eerste gezinnen die we bezochten: Een 

mevrouw met twee kinderen. Het huis was heel netjes en opgeruimd. Het was 

binnen erg warm van het stoken. Dat was ook wel nodig, want het tussen het dak 

en het huis zat bijna 20 cm en dan maar te bedenken dat ze in de winter ook in 

dat huisje woonde; dat vond ik heel erg zielig ! Gelukkig zag je dat ze wel erg 

bezig waren met het huis. Ik vond de reis een hele leuke en mooie ervaring die ik 

graag nog een keer zal willen meemaken. De groep was erg leuk en het was zeker 

om niet te vergeten!!! 

 



Roemenië 2014 Johan: 

Na een leuke chrysantenverkoop voor stichting BLS werd mij gevraagd ook een 

keer mee te gaan naar Roemenië. Ik vond het eigenlijk wel leuk om te kijken hoe 

het geld dat in Nederland wordt ingezameld daadwerkelijk wordt besteed in 

Roemenië. Eenmaal onderweg in de auto vroeg ik me toch wel even af waar ik aan 

begonnen was. Maar goed, ik kon niet meer terug, en maar goed ook! Het is een 

hele reis, en de stemming is erg enthousiast, en we hebben er zin in, en gelukkig 

was er van af het begin al een goede klik met elkaar. Eenmaal in Roemenië 

ontmoetten we social workers die daar werken voor Ecce Homo, en erg gedreven 

zijn, en veel verschil in een gezin aldaar kunnen maken. Erg mooi! Het is ook mooi 

om te zien hoe de 

liefde van God door 

hen heen werkt, en 

hoe het werk 

gezegend wordt. 

Gezinnen krijgen geld, 

steun en liefde, waardoor er voor hen 

kans is om uit de vicieuze cirkel te 

stappen, wat ook wel duidelijk gezien 

wordt, door bezoek aan de verschillende gezinnen. Ook heb ik kunnen zien hoe 

een kerk die daar bloeit (en eigenlijk te klein is geworden) samen met een 

kinderopvang ook veel structuur geeft aan het dorpje. We hebben een hele 

bijzondere doopdienst meegemaakt daar, die ik niet snel meer zal vergeten. Bij 

een bezoek aan de gevangenis zag ik vooral dat mensen, hoe veroordeeld ook, 

eigenlijk alleen maar liefde nodig hebben, en in feite God. We hebben hen mogen 

bemoedigen, en ze hebben een pakketje meegekregen. Na 11 dagen (die echt veel 

te snel voorbij gingen), waren we gelukkig weer heelhuids thuisgekomen. Het was 

echt een hele bijzondere reis, een mooie ervaring. Heel misschien schrijf ik 

volgend jaar weer een klein stukje.  

Johan Bestman. 

En nou maar hopen dat er nog een plekje voor deze gast overblijft volgend jaar ! 



 

  

 

Groeten uit Targa Jui 
 


