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Vertrek dinsdag 6 oktober vanuit Aad z´n huis. 

Izak leest uit Matt. 24 over de wederkomst. 

Laten we niet speculeren over het tijdstip van Jezus terugkomst, 

maar verwachtende zijn.    05.15 uur vertrekken we. 

Reizigers zijn: Aad, Wim, William, Jasper, Leonieke, Johan, Janneke en 

Izak.  

Het is (uiteraard) donker maar ook regenachtig. (niet fijn om te 

rijden.) We hebben een voorspoedige 

reis en vragen ons af hoe het bij de 

laatste grenzen zal lopen nu het 

vluchtelingenprobleem volop gaande 

is. Jasper geeft aan dat de stroken 

bij die grenzen een andere naam 

hebben gekregen: I.p.v. vluchtstrook 

noemt hij ze vluchtelingen-

strook. Na de maaltijd in het 

Paprikahotel overnachten we 

weer in het hotel in Torak-Balint. De 

eerste 1400 km. zit er weer op. 

 

 

 

 

 

 



 De volgende morgen Woensdag 7 oktober om 08.15 uur vervolgen we 

de reis en komen met mooi weer in Cluj aan. 

Hartelijke ontvangst /met elkaar de maaltijd. /even naar Kaufland/ 

tot 01.00 uur op het balkon en 

daarna naar bed. 

 

 

Donderdag 08 oktober naar Claudia & Danuts in Simleu.  Voor we 

naar de gezinnen vertrekken vertelt Claudia iets over het gezin waar 

we zo dadelijk naar toe gaan. Twee gemeenteleden gaan mee om te 

vertalen aangezien Claudia de Engelse taal niet echt machtig is. 

Fam.SM 263) is geen gezin dat wij sponsoren, maar dat geeft 

natuurlijk niet. Aan de hand van twee afschuwelijke foto´s van een 



inmiddels overleden meneer met gezichtskanker vertelt ze de 

situatie van het gezin. Kort na 

het overlijden van haar man 

breekt mevrouw haar been. 

Na de operatie blijkt haar 

been heel dik te worden en 

moet ze opnieuw onder het 

mes. Nú een paar maanden 

later heeft ze heel veel pijn. 

Over een half jaar gaan ze de 

schroeven uit die breuk 

verwijderen. Ze woont met 

haar 3 kinderen (4, 8 en 12 

jaar) in het huis dat van haar 

schoonouders is. Die denken 

dat ze zich aanstelt. Op haar 

vraag of er een pomp naar het 

huis mag voor het water, 

omdat ze zoveel pijn heeft wordt dit door schoonpapa geweigerd. 

Zo´n pijp besmet volgens hem het drinkwater. Hij verwacht ook dat 

ze ´gewoon´ doorwerkt op de boerderij. Het zou voor deze familie 

een uitkomst zijn als er schoenen voor de kinderen en wat hout 

geschonken kan worden omdat ze met dit been niet kan 

houtzagen/hakken. Dit heeft B.L.S. inmiddels met uw hulp kunnen 

schenken.  

 



Het 2e gezin: Fam. Boras?  (SM 257 Een vrouw met 2 kinderen. Het 

oudste kind heeft het syndroom van down en is ook diabetespatiënt. 

`s Nachts om 00.00 uur en om 

03.00 uur moet ze hem 

wakker maken om te 

controleren en te spuiten. 

(Zwaar … iedere nacht) Om het grondwater buiten te houden is er de 

afgelopen dagen een betonvloer in het aanbouwtje gestort. Het 

plafond komt bijna naar beneden en dient hoognodig vervangen te 

worden. Dit heeft B.L.S. inmiddels met uw hulp kunnen schenken. De 

buitenste muur bestaat uit opgestapelde moppen klei. 

 

Het 3e gezin is een gezin dat door een collega van Aad gesponsord 

wordt. (Een vrouw die eigenlijk alleen maar werkt om dingen weg te 

kunnen geven) Dat blijkt ook wel, want we hebben een halve skybox 

aan cadeautjes van haar meegekregen voor dit gezin. Speelgoed voor 

de kinderen en ook praktische zaken. Fam. Marius(SM270) komt uit 

Moldavië en heeft eerst een poosje op straat geleefd, daarna in een 

heel klein huisje zonder gas, licht en verwarming. Weer op straat 



gezet en nu hebben ze een 

huis met een contract. Het 

water is inmiddels weer 

aangesloten. Er is een grote 

stenen kachel die 

onbruikbaar is. Hij moet 

eerst opnieuw opgemetseld 

worden (kosten ± € 250.-) 

Dan is er nog een stalen 

kacheltje dat ook sterk aan 

vervanging toe is. Dat zal 

waarschijnlijk goedkoper 

zijn. Dan moet het er wél 

eentje met kookgelegenheid 

worden Dit heeft B.L.S. 

inmiddels met uw hulp 

kunnen schenken. De huur van het huisje bedraagt € 50.- per maand. 

Er is een huurcontract van twee jaar. 

 

Het 4e gezin: Fam.???? (SM281) 

Bestaat uit een moeder en een 

dochter.  Haar vader heeft z´n 

dochtertje van 4 jaar oud zó 

mishandeld dat ze met een 

gebroken kaak moest worden 

opgenomen in het ziekenhuis. 

Onvoorstelbaar en 

onbegrijpelijk omdat het een 

heel lief, vriendelijk en open 

kind is. De vader is veroordeeld 

tot 6 maanden gevangenisstraf 

wegens poging tot moord op z´n 

dochtertje. Jammer genoeg liep 



hij na 3 maanden weer vrij rond en belde regelmatig op. Nu moeder 

niet meer reageert, belt hij de laatste tijd niet meer. Moeder heeft 

nu werk, maar moet wel zo vroeg weg dat het dochtertje 2 uur alleen 

thuis is en daarna zelf naar school gaat. (Niet fijn, maar het gaat). 

Ze hebben twee kamers.  In het piepkleine keukentje valt stuc van 

het enorm hoge plafond. Jammer dat we de tijd en de mogelijkheid 

niet hebben om er even een verlaagd plafonnetje in te gooien. 

Inkomsten 750 Ron (is ± € 185.=) waarvan een derde nodig is voor de 

bus. De huur bedraagt € 25.= per maand Er is wel een 

huurachterstand van € 200.= ontstaan. Dit heeft B.L.S. inmiddels 

met uw hulp kunnen schenken.  

 

 

Orderweg kom je nog steeds Paard & wagen tegen. 

 

Het  5e gezin (SM268) Een gezin met 2 kinderen waarvan het oudste 

in de 3e klas zit. Eerst woonden ze in een flat maar dat was te duur. 

Nu hebben ze dit huis gevonden. Wél een huis waar nooit de zon op 



schijnt. Twee kamers zijn 

voldoende en deze heeft de man 

ook keurig netjes geschilderd. De 

derde kamer wordt gebruikt als 

schuur, maar aangezien ze bijna 

geen spullen hebben is er 

héééééél veel ruimte over in de 

schuur. Er is geen water en geen 

gas. Het toilet is buiten (lekker, 

vooral `s nachts in de winter) Het 

liefst hebben ze een 

wateraansluiting binnen. De 

waterleiding loopt langs het 

huisje onder de grond dus dat 

moet betaalbaar zijn. Dit heeft B.L.S. inmiddels met uw hulp kunnen 

schenken.  

 

Het 6e gezin (SM265) Deze zigeunerfamilie heeft drie kinderen 

waarvan er eentje op de 

lijftijd van 8 maanden is 

overleden aan 

hartproblemen. Bij onze 

aankomst gaat het net 

regenen. ´Vele handen 

maken … (vul zelf verder in 

en …. de 

plaatjes hebben 

wij al 

ingekleurd`) 



Aan de muur hangen een paar foto´s waarvan eentje van het 

overleden kindje in haar kistje, gekleed in een jurkje met veel kant 

(schrijnend!) Het jongste kind heeft (net als haar moeder) ook last 

van hartproblemen, maar wel in mindere mate als het inmiddels 

overleden zusje. Moeder en dochter moeten iedere maand naar de 

dokter. Het huisje is een klein krotje dat toch enigszins gezellig is 

aangekleed. Het dak komt bijna naar beneden en het stenen 

kacheltje moet vanwege de rookproblemen hoognodig opnieuw 

opgemetseld worden. De huur bedraagt 

€ 30. = Claudia (de social worker) is vol 

lof over dit gezinnetje. De man doet 

z´n uiterste best om werk te hebben 

en dat lukt ook meestal wel. In 

tegenstelling tot de meeste andere 

gipsy families. Ook valt op dat zij niet 

net als de anderen op de pof kopen, 

maar direct betalen of anders maar 

niet kopen en de kinderen gaan iedere 

dag naar school. Dat kan van de meeste 

gipsy´s niet gezegd worden. Ze staan 

ook goed bekend in hun omgeving. 

Moeder is niet sterk en daarom is het extra fijn dat er een 

wasmachine en een koelkast zijn. Claudia vraagt wat deze moeder het 

liefst zou willen hebben. Het antwoord is: gezondheid.  Verder zou 

het fijn zijn als: het kacheltje opnieuw gemetseld zou kunnen worden 

en dat er hout komt Dit heeft B.L.S. inmiddels met uw hulp kunnen 

schenken. want dat is het grootste probleem voor de komende 

winter. Nog fijner zou het zijn om een ander onderkomen te vinden 

maar dat zal voor de winter wel niet meer lukken.  

 



Het 7e gezin: (SM261) Ana leefde eerst 

elders in het land met een vriend in en 

heel klein houten huisje.  Toen haar 

moeder overleed erfde ze samen met 

haar broer het huisje van haar moeder. 

Al gauw kreeg de broer ruzie met de 

vriend van Ana en wilde hij dat haar 

vriend ophoepelde en heeft uiteindelijk 

geprobeerd om hem met een mes neer 

te steken.  Ana is met haar vriend 

gevlucht en heeft een poosje buiten in 

een park geleefd. De kerk heeft deze 

mensen geholpen aan dit huisje en aan 

wat spulletjes. Het ziet er allemaal kaal uit en Ana ziet er ook triest 

uit, temeer daar ze ziek en verkouden is. Door het contact met de 

kerk zijn ze uiteindelijk op afgelopen 28 januari getrouwd. Ana heeft 

nu ook werk in een schoenfabriek. Haar man heeft dan hier, en dan 

daar werk. Ze hebben al wel een gasfornuis kunnen bemachtigen 

maar er is nog geen geld voor een gasfles. Dit heeft B.L.S. inmiddels 

met uw hulp kunnen schenken. En ook een extra bedragje voor een 

latere vulling (via Claudia) voor de komende winter.  

 

Het laatste (8e) gezin.  

(SM255)   We komen aan bij 

een moeder met twee kinderen 

waarvan de ene in de 4e en de 

andere in de 5e klas zit. Vader 

heeft meestal alle dagen wel 

los werk en is er daarom nu 

niet. Op tafel staan 4 grote 

plastic kommen met kleine 

plastic onderdeeltjes. Moeder 

doet thuiswerk voor een 



fabriek in de buurt die een paar keer per maand voor zo´n 2 á 3 

dagen werk brengt. Ze is bezig om van een vreselijke berg  kleine 

friemel- onderdeeltjes plastic poppetjes in elkaar te klikken die dan 

als ´presentjes´ in bijvoorbeeld onze zakken chips terecht komen en 

die wij dan als rommel in de vuilnisbak kieperen. Maar ja, het levert 

haar weer iets op. Het raam en de deur zijn verrot Dit heeft B.L.S. 

inmiddels met uw hulp kunnen schenken. Omdat ze op de bovenste 

verdieping van de flat leven hebben ze ook nog de pech dat het dak 

een beetje lekt in een hoek. Aan het einde van de galerij is een 

badkamer en een toilet dat door de gehele galerij gebruikt wordt. 

Gelukkig zijn we vergeten om er na afloop van het bezoek even een 

kijkje te gaan nemen. (We hebben ervaring…) Let-op !!! Het kamertje 

is 3 x 4 meter ´groot´ dat is het hele huis voor deze 4 !!! personen. 

Dus, keuken woonkamer slaapkamer (s),…. 

Alles in één. 

 

Na deze ontmoetingen eten we (meer dan normaal) bij Claudia. 

Haar moeder 

heeft wederom 

heerlijk gekookt: 

Soep, Sarramalla, 



plakje dood varken, aardappelpuree, tomaat/paprika-salade, 

gehaktballetjes, enz. en dan nog koffie met twee soorten gebak als 

toetje, ,… pfffffffffff. We praten na over de bezoeken en kijken 

wat we voor de bezochte gezinnen extra kunnen betekenen. Danuts 

en Claudia gaan proberen om de bijbehorende bedragen bij de 

problemen te zoeken, We horen dat volgende week, zodat we kunnen 

beoordelen wat we kunnen doen. Leo heeft buiten nog zo´n 2 kg. 

walnoten geraapt en nodigt mij uit om een keertje taart te komen 

eten waarin ze verwerkt zullen zijn. Ik ga er stiekem ook vanuit dat 

ze zo´n taart meeneemt naar de reünie.  

We gaan naar een prachtig hotel. Het regent dus we blijven om de 

tafel maar maken later toch nog even een wandelingetje. De volgende 

morgen, vrijdag 09 oktober nemen we allemaal ´recept 1´: “Omelet 

van het huis”. 

Claudia & Danuts komen ons uitzwaaien (Wat een heerlijk stel 

mensen is dat toch.)   

We reizen naar Dej en worden ook daar hartelijk ontvangen. 

Na de koffie gaan we een kijkje nemen in Vladiasa en lossen daar 

alvast onze tassen. We nemen 

de lunch tot ons en keren terug 

naar Dej. Daar gaan sommigen 

van ons inkopen doen voor de 50 

pakketten die we zaterdag in de 

gevangenis willen schenken.  

Leonieke en Janneke vinden het 

niet fijn zoals de social worker 

zich gedraagt tijdens de inkoop 

(voorzichtig uitgedrukt) Ze rijden van hot naar her omdat het elders 

(schaarwijnlijk) goedkoper zal zijn. De anderen vergaderen met Calin 

en Vasile over Galesu. Daar komen dingen aan de orde als: uitgaven, 

bestuursstructuur, vergunningen, doen waar je goed in bent en het 

andere delegeren (“Eenieder gelijk hij gave ontvangen heeft, bediene 

die aan de ander of zoiets”), de kerkstructuur, overkoepelend gezag, 



administratie, opleiding van medewerkers, de ´boerderij´, slachten, 

kippen, varkens, enz. enz. Inmiddels arriveert George. Er volgt een 

hartelijke ontmoeting. We praten met Calin nog wat over de 

distributiesnaar van de auto en over de 40.000 km. Die er de 

afgelopen 16 maanden met de auto is gereden. Na afloop zijn de 

pakketten klaar en keren we terug naar Vladiasa voor de maaltijd: 

Worstje, karbonade, brood, patat en gebak toe. (Weeeer pffff.) De 

vrouw van Calin heeft haar best gedaan. 

Er wordt nog wat gekegeld en later zelfs gevoetbald insite omdat de 

baas er toch niet is. Nog een poosje op het balkon en een poosje 

binnen en dan naar bed.  

 

Zaterdag 10 oktober: 

We eten aan een versierde 

tafel met een ´happy 

beursday´-slinger bij m´n 

bord en onder luid 

getoeter wordt de hele 

omgeving duidelijk 

gemaakt dat hier iets 

gaande is. Van de groep 

krijg ik (Izak) een doos 

met luxe lekker-ruikjes. We rijden naar Dej, laden de 50 pakketjes 

in en vertrekken naar Gherla. (Het is mooi weer). Hetzelfde ritueel 

als andere keren bij de controles en daarna naar een eetzaal met 

zo´n 40 gevangenen. 

Gabi introduceert 

ons en Aad vertelt 

het een en ander 

over de stichting en 

onze motivatie. 
(Nee, geen foto´s 

natuurlijk) Daarna 



vertelt George zijn levensverhaal en legt de nadruk op het feit dat 

alles waar wij ons op blindstaren voorbijgaat in deze wereld en dat 

we onze blik moeten richten op wat blijft. Hierna delen we de 



pakketten uit en gaan terug naar Vladiasa. ´s Middags maken we een 

wandeling door de heuvels. Vasile vertelt het een en ander over het 

feit dat al dit land voor het communisme van z´n grootouders was. 

We komen boven op de heuvel 

aan waar hij laat zien wat er 

40 jaar geleden aan 

landbouwgrond was. Waar nu 

dunne boompjes staan was 

vroeger allemaal landbouwgrond. De 

dikste eikenboompjes die er nu staan 

zijn niet ouder dan 

40 jaar. Ze zijn 

zo´n 8 cm. dik (wat 

me verbaasde, maar 

ja, … eikenbomen 

groeien niet zo 

hard) Overal ligt 

hout dat binnenkort 

door Vasile gezaagd 

en afgevoerd dient 

te worden om als 

brandhout te 



gebruiken. We glibberen het pad af en lopen terug richting het huis. 

Onderweg komen we grote en kleine paddenstoelen, en een paar 

appels, mint en ook een grote kudde schapen met twee ezels en 7 

honden tegen. 

 

 

 

 

 

 

 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ´s Avonds 

maken we 

nog een 

kampvuur, 

maar dan is 

het echt 

bedtijd. 

 

 

 



 

 

 

Zondag 11 oktober vertrekken we samen met George, 

richting Dej. Daar 

voegt Vasile zich bij 

ons en we gaan naar 

de kerk aldaar. Na 

verschillende 

sprekers krijgt Aad 

de gelegenheid om 

wat te zeggen. Dat lukt hem prima en 

omdat we de groeten van de gemeente 

van Alblasserdam overbrengen, vindt 

de pastor dat we eerst moeten bidden 

voor de gemeente van Alblasserdam. 

George houdt een preek over Lucas 12 vers 35: “Laten uw lendenen 

omgord zijn en de lampen brandend.” Zo´n 2½ uur na aanvang gaat de 

kerk uit. We gaan nu naar het huis van 

Vasile waar we de maaltijd gebruiken. 

Sorina, laat ons kennismaken met haar 

nieuwe kat. Dat heeft ze geweten: Jasper 

haalt alles uit de ka(s)t wat erin zit en 

eindigt met hem in 

de magnetron te 

stoppen, maar doet 



de magnetron niet aan. Hierna keren we terug naar ´huis´.  We lopen 

wat in de omgeving of rusten wat uit en hebben daarna het laatste 

overleg met George, Calin en Vasile. Daarna eten we 2 meter pizza en 

gaan fikkie stoken, verslag schrijven en slapen. 

 

 

 

12 oktober Om 08.00 uur zwaaien we 

George uit. 09.00 uur vertrekken we 

naar Cluj.   

 

Terwijl de ene helft een paar gezinnen 

bezoekt gaan de anderen naar de 

markt en daarna wisselen we. Jasper, Johan, Janneke en Izak gaan 

voor de eerste keer met Maria mee. We bezoeken CJ 2441. 

(Gesponsord door van Horssen.) De ouders staan op het punt om te 



gaan scheiden. Allebei 

hebben ze een crimineel 

verleden en bezorgen 

regelmatig overlast voor de 

buren met muziek. Nu 

wonen ze tijdelijk in een 

kelderwoning, Hiervóór 

leefden ze met andere 

vrienden in een kraakpand. 

Ze hebben hiervoor een 

bekeuring gekregen en dienen nog voor de rechter te verschijnen. 

Tegenwoordig gaat het iets beter met hen. De vrouw komt 

regelmatig naar de Bijbelstudie. Beide ouders zijn opgegroeid in een 

kindertehuis en hebben dus geen normaal voorbeeld van hun ouders 

om de kinderen op te voeden. De kinderen (2 en 4 jaar oud) worden 

regelmatig achtergelaten bij een ander, zodat vader en moeder op 

werk uit kunnen of aan het werk zijn. Moeder heeft bij Ecce-homo 

ook geholpen met het aardappelrapen voor de arme gezinnen en de 

ouderen. De man is ± 55 jaar oud en zij ± 35. Hij was weduwnaar. De 

social worker gaat proberen om de papieren van het gezin in orde te 

krijgen zodat het oudste kind naar logopedie kan, want ze spreekt 

erg slecht voor een kind van 4. 

 

CJ2409 (niet van ´ons´) Een ouder stel. Man heeft nog een been 

vanwege diabetes/ het andere been is kunst, het ´goede´ moet er 

waarschijnlijk ook af. Daarbij heeft hij last van hoge bloeddruk.  

Ze hebben een sociale woning gekregen vanwege de handicap. Ecce-

homo heeft geholpen om binnen een badkamer te bouwen zodat 

meneer niet naar buiten hoeft, want dat is heel moeilijk (zeker in de 

winter). Ze zijn zo´n 40 jaar getrouwd en hij was een geboefte en 

heeft meerdere keren in de cel gezeten voor relatief kleine 

vergrijpen. Een paar jaar geleden zijn ze in contact gekomen met de 

bijbel en volgen nu bijbelstudies. Zij zijn allebei tot geloof gekomen 



en stralen dit ook uit. Hij speelt gitaar voor ons en samen zingen ze 

vol overgaven twee geestelijke 

liederen. (Vooraf waarschuwt 

hij z´n vrouw om niet boven 

hem uit te zingen). Een 

´pittige´ man zullen we maar 

zeggen.  Van een andere 

stichting hebben ze een 

grotere rolstoel gekregen 

omdat hij nogal fors is. We 

denken dat als je ze buiten 

tegen zou komen, je haar niet 

zult zien, …. achter die grote 

rolstoel. Ze hebben altijd wel 

een huurachterstand, maar omdat ze wel altijd proberen te betalen 

wordt dit geaccepteerd. Het dak lekt. Op zolder staan nu voorlopig 

wat teiltjes/emmers om het lekkende water op te vangen. Binnenkort 

zal er iemand wat aan de lekkage gaan doen. Als er geld voor de taxi 

is, gaan ze naar de gipsykerk. Daar speelt hij gitaar en zingt hij ook. 

Het voordeel aan zijn  

handicap vindt hij dat hij nu veel in de bijbel kan lezen. Omdat veel 

oudere gipsy’s niet kunnen lezen leest hij ze voor en hij heeft ook 

een soort oorkonde aan de muur hangen voor zijn werk als pastoraal 

werker in de kerk. Ze danken ons hartelijk voor het bezoek. 

  

s Avonds eten we bij Lavinia en Daniel. Dat wil zeggen, in een 

expositieruimte van de 

evangelische boekwinkel 

want zélf wonen ze op 

zolder bij de pa & ma van 

Daniel. Sommigen gaan met 

de auto, anderen gaan 

lopend. Een hartelijke 



ontvangst. Het wordt een gezellige maaltijd en na afloop kopen we 

nog het een en ander in deze evangelische boekhandel.  

 

Dinsdag 12 oktober hebben we een vrije dag. Na de boodschappen 

eten we, en gaan samen met 

Christine en Reswan naar de 

zoutmijn in Thurda.  

Sommigen van ons zijn daar al 

eerder geweest, maar het is 

altijd weer indrukwekkend. In 

de zoutmijn gaan we ook in het 

opgestelde reuzenrad en spelen 

een half uurtje ping pong. We 

keren terug naar Cluj en bezoeken 

een hoog punt vanwaar je een 

schitterend uitzicht hebt over de 

stad. Je kunt daar heerlijk klieren 

met de vele afgevallen kastanjes 

die daar liggen. Dan wordt het tijd 

om terug te gaan naar Ecce homo. 

We reizen af naar het 

kindertehuis Lanoi waar we met de 

kinderen spelen. Er wordt 



geschaakt, getekend en 

gestoeid en daarna 

gebruiken we gezamenlijk 

de maaltijd. Het rooster 

aan de deur wordt 

geraadpleegd en zo zien 

we, wie er de nodige taken heeft voor deze dag.  

 

Leonieke heeft een schitterend fotoboek voor de social werker (of 

zal ik moeder zeggen) van dit tehuis. Aad mag het verhaal doen en 

daarna volgt de overhandiging. Ze is daar nu 20 jaar aan het werk. 



Ja, …daar had ze niet op gerekend. Wat was ze blij en alle kinderen 

kijken natuurlijk. 

 

 

We rijden terug naar de basis en sommigen gaan nog even naar 

Kaufland. We drinken en snoepen nog wat en gaan slapen. 

 

Woensdag 14 okt.  Deze dag gaan we weer in twee groepen uiteen om 

ouderen en gezinnen te bezoeken. We 

gaan met Amalia op pad en komen bij 

een weduwe in een 1-kamerwoning van 

2½ x 2½ meter. Amalia leest eerst uit 

psalm 91 voor en heeft voor ons een 

Engelse bijbel meegenomen zodat wij 

mee kunnen lezen. Bij al de stukjes uit 

de bijbel ligt een briefje tussen de 

bladzijden. Gisteren heeft ze al een 

paar bladzijden met liederen aan ons 

gegeven zodat we kunnen ´instuderen´ 

want ook de gitaar gaat mee bij de bezoeken ook al heeft ze nog niet 

zo lang gitaarles. Amalia is heel bescheiden. Ze werkt pas sinds 



september bij Ecce home. Ze is getrouwd en heeft een dochter van 

6. Haar man heeft werk. (Dat moet ook wel want van dit armoe-

loontje bij Ecce-homo kun je nooit rondkomen.) De dame waar we op 

bezoek zijn heeft verschillende problemen zoals: 520 lei aan 

schulden, problemen met haar knieën zodat ze niet zo ver kan lopen. 

De boodschappen worden door de buren gedragen omdat dat te 

zwaar voor haar is. Ze heeft voor de winter dringend laarzen nodig. 

Ze kookt op een gasfles. Haar ene dochter komt een paar keer per 

week langs, haar andere dochter woont ver weg in Roemenië en belt 

iedere dag. Volgens Amalia heeft mevrouw iedere maand 1700 ron 

nodig voor haar medicijnen (maar dat kan niet volgens ons want dat 

zijn ongeveer twee maandsalarissen.)  

 

Het volgende gezin bestaat uit een oude man met een vrijgezelle 

zoon. Z´n moeder is twee maanden geleden overleden. Vader had een 

drankprobleem en heeft nu in een paar weken tijd vier 

hersenbloedingen gehad. Hij praat best moeilijk nu. Hij heeft veel 

last van verstoppingen in z´n lichaam. Verschillende medicijnen 

hebben nog niet geholpen. Amalia heeft medicijnen bij zich om die te 

proberen. Hij staat gelukkig wel onder doktersbehandeling. 

Jammer dat hij vrijwel niet meer in beweging komt. Dat doet er 

natuurlijk ook geen goed aan. De zoon heeft nu z´n werk opgegeven 

om z´n vader te verzorgen en krijgt nu een kleine vergoeding van de 

staat. De getrouwde broer komt ook regelmatig op bezoek. 

Amalia leest een stukje uit de bijbel en we zingen dit keer zonder 

begeleiding omdat ze nog niet zo lang gitaarles heeft en dit lied nog 

niet op de gitaar kent. We praten wat na over het bijbelgedeelte. Ik 

probeer aan de hand van het klosje garen dat daar ligt, uit te leggen, 

hoe kort het leven is en hoe lang de eeuwigheid duurt. En dat er niet 

meer nodig is dan je zonden aan God te belijden en vergeving te 

vragen. En je vertrouwen op de verdienste van Jezus te stellen. 

Meer vraagt God niet van ons. Amalia stelt voor om met hem te 

bidden en dat hij de woorden dan herhaalt, … Hij gaat huilen. Amalia 



spreekt nog een poosje verder en herhaalt het voorstel. Dan stemt 

hij er mee in en herhaalt de woorden die Amalia bidt. Ik voel tijdens 

deze emotionele conversatie de spanning die er heerst en denk aan 

de bijbeltekst: ´Wij hebben niet te strijden tegen vlees en bloed, 

maar tegen de geestelijke boosheden in de lucht. ´ 

We nemen afscheid en gaan weer weg 

 

Het derde gezin is een zeer triest verhaal. 

Oma zorgt al zo´n 16 of 17 jaar voor haar kleinkinderen. 

Ze had een baan als schoonmaakster in de flatgebouwen. 

Haar zoon kwam voor 5 jaar lang in de bak.  In die tijd ging de 

schoondochter naar Italië om daar geld te verdienen en liet de 

kinderen bij Oma achter. In Italië is ze opnieuw getrouwd en heeft 

daar opnieuw kinderen gekregen. Haar nieuwe man accepteert de 

kinderen in Roemenië niet en nu horen ze niets meer van haar. 

Als Oma ging werken, stopte ze de jonge kinderen in een deken en 

als ze terugkwam zaten zij daar nog. Het waren hele rustige 

kinderen. 

Oma wilde ze niet naar het kindertehuis doen, maar er zelf voor 

zorgen. Later hadden de kinderen geen zin om buiten met de andere 

kinderen te gaan spelen. Ze hingen aan hun Oma. Pas kwam de 

kleinzoon onverwachts z´n vader tegen op straat. 

Toen die zag dat z´n zoon een vroegere spijkerbroek van hem aan 

had, eiste hij dat de zoon direct (op straat) zijn broek uit zou 

trekken en deze aan hem zou geven. Hij vroeg of hij a.u.b. even thuis 

om mocht gaan kleden. Hoe dit afgelopen is weet ik eigenlijk niet. 

De kleinkinderen zijn nu (Alexandra) 19 en (Darius) 16 jaar oud. 

Voor Darius krijgt Oma nu nog 60 lei per maand van de staat. 

Verder zijn er vrijwel geen inkomsten. Het huis is eigendom van Oma. 

Triest dat je mét je eigen huis, nu toch zo in de problemen kan 

zitten dat er zelfs geen geld is voor eten en gas en licht. Oma is erg 

emotioneel en moet veel huilen.  



Amalia is dus nog maar kort in dienst van Ecco-homo en zal eerst met 

een formulier langsgaan om de inkomsten eens nauwkeurig op een 

rijtje te zetten. Daarna kan er gekeken worden wat er zou kunnen 

verbeteren. Geld is er niet zoveel.  

 

´s Middags gaan er nog een paar op pad om families te bezoeken. 

Na afloop eten we bij Ecce Homo met de medewerkers. 

Ze hebben de zaal gezellig gemaakt en aan het eind komt er een 

gigantische taart op tafel waar de groepsfoto van B.L.S. van vorig 

jaar op staat. Heel leuk!! 

Onderling wordt gezellig 

gepraat. Samen met Wim, Aad 

Liviu en mij volgt er nog een 

goed gesprek waarin we de 

nodige lessen opsteken. Er 

volgt een hartelijk afscheid. 

En dan, … niet te laat naar 

bed, want morgen begint de 

lange terugreis. (om 02.04 

kraakt de vloer van de 

slaapverdieping zoals we 

gewend zijn, en gaan de 

laatsten pitten. 

05.15 uur aan tafel en 06.00 

uur brommen de motoren. 

De terugreis is begonnen. Het loopt lekker. We overnachten weer op 

de gebruikelijke plek in Duitsland en komen weer veilig aan in 

Alblasserdam. Izak sluit af met gebed en een ieder gaat weer naar 

het zijne nadat we op de Roemeense manier afscheid van elkaar 

genomen hebben. 

Overzichtje van gevoerde gesprekken: 

Gesprek  bij Elpis op 9 oktober: 

Aanwezig: Wim, Izak, Janneke, Aad, Vasile en Calin 



George: George komt morgen pas dus praten wij óver i.p.v. met hem.  

Calin stelt dat wij George moeten confronteren met zijn 

verantwoordelijkheid met betrekking tot de financiën.  

Dit omdat hij nog steeds lastig is te coachen. Als pastor is George 

helemaal op zijn plek, hij preekt met passie, gaat bevlogen met de 

kinderen om en zet zich hier goed voor in.  Wat hij echter nodig 

heeft is een coach die hem nu en dan afremt en bijstuurt. Op het 

moment maakt Elpis geld over naar de kerk van Galesu en deze 

bevestigt dat het geld aan de projecten is besteed maar verder kan 

zij er niets over vertellen. Op de vraag of Cornelius (zie verslag 

2014) iets kan betekenen wordt aangegeven dat Cornelius niets kan 

doen zolang er geen Galesu-stichting is. Voor het oprichten van een 

stichting heb je een vermogen nodig van, of 100 salarissen of 

voldoende bezittingen. Het voorstel onzerzijds is om het zo te laten 

omdat George wel een hele goede attitude heeft richting de kerk en 

kinderen. Tevens het voorstel om eens na te denken over Andrea als 

drijvende administratieve kracht achter het Galesu project. (zie 

bespreking met George op 10 oktober) 

TUMI project van Calin: Tumi staat voor The Urban Ministry 

Institute Romania.  Dit is een Pastor opleidingsproject waar Calin bij 

betrokken is. Op diverse plaatsen in Roemenië worden studenten en 

kerkelijk medewerkers opgeleid voor een pastor training. Momenteel 

zijn er 48 studenten. De cursus op zich wordt gesponsord door een 

Amerikaanse organisatie alleen de boeken worden niet gesponsord. 

Dit is een mooi doel voor de evangelische boekwinkels ´de 

Schuilplaats´(te Alblasserdam) en ´de Kandelaar´ (in Ridderkerk.) 

Omdat hier nog niet zoveel over bekend is, zal Calin een 

projectbeschrijving maken. 

Het salaris van George wordt nu gedragen door de kerk van Galesu 

(info via Radu van de kerk van Galesu).  

Andrea werkt nu in de catering van het Galesu project en in het 

schoolprogramma. In totaal 3,5 dag en ontvangt 550 Ron ( € 137.50)  



per maand.  300 Ron uit Constanta en 250 Ron uit Engeland beide 

particuliere bronnen. 

Gesprek in Vladiasa: 

Aanwezig: Vasile, Calin en George. Van BLS : Janneke, Izak, Jasper , 

Wim, Johan en Aad. 

Binnen het Galesu project gaat alles veel gestructureerder dan 

voorheen. Er zijn nu indelingen per leeftijd en niveau. Preschool en 

afterschool en de leeftijdsgroepen 3/6, 7/13 en >13 gesplitst.  

Er is 1 meisje gedoopt n.a.v. dit project en er zijn nu twee meisjes 

die helpen bij de Bijbelstudie.  

Dit jaar zijn er 9 kinderen naar de Highschool gegaan terwijl dit er 

vorig jaar 2 waren. Deze resultaten zijn ook opgemerkt door de 

gemeente. De verstandhouding tussen de school en de kerk is o.a. 

hierdoor uitstekend.  

George vraagt wel een extra budget voor deze studenten! 

Het project liep het hele jaar door op 1 week na die besteed is aan 

een vankantiebijbelweek.  

Van 15.30 tot 16.30 wordt er huiswerkbegeleiding gegeven en van 

16.30 tot 18.30 Bijbelse activiteiten. Andrea houdt zich bezig mat 

de planning van de activiteiten, de maaltijden, zij draagt ook zorg 

voor wisselende activiteiten en afwisselende maaltijden. Ook 

verzorgt zij het boodschappenlijstje waarna George de 

boodschappen doet. Voorstel is dat zij dat zelf gaat doen, omdat zij 

ook precies weet wat zij nodig heeft.  De maaltijden zijn gemiddeld 

beter, dan die de kinderen thuis krijgen. Alleen is er niet voldoende 

geld voor een dagelijks dessert. Hier gaan wij niet op in, want de 

bijdrage is verder toereikend en het valt nou niet bepaald onder 

´Basic Life´. Dagelijks komen en tussen de 27 en 35 kinderen. 

Vasile merkt op dat de Roemeense Voedsel-en warenautoriteit 

mogelijk een verbod kan opleggen aan het project i.v.m. allerlei 

voorschriften. Wij spreken af dat hij daar iets mee gaat doen en dat 

hij zal kijken hoe de nodige vergunningen verkregen kunnen worden. 

 



Het boerderij project: 

George steekt veel tijd in de drie jongens die de boerderij runnen. 

George beschouwt hen als een stukje van zijn familie. Er is met deze 

jongens afgesproken dat als er een varken geslacht wordt dat zij de 

helft mogen hebben als beloning voor het werk dat zij verzetten. Er 

zijn nu 7 varkens (de BLS-varkens wegen nu 80 kilo). 1 jongen had 

thuis 4 varkens en heeft er hiervan 2 aan Galesu afgestaan. Deze 

jongens doen goed hun best en helpen soms ook mensen in de buurt. 

Laatst kregen zij hier 400 Ron voor en brachten toen ook 200 Ron 

naar George. 

Studie George: Het gaat goed met de studie van George. 

Hij zit nu in het laatste jaar en zal meer tijd moeten besteden aan 

de studie. Ook Emie doet het goed op school. Hij is een van de beste 

van de klas. Wel is het belangrijk dat er een vertaalmodus komt 

tussen het braille toetsenbord en de pc zodat ook de docenten zijn 

werk kunnen beoordelen. In Roemenië kost dit plm. 9000 Ron, hier 

goedkoper? Matthew & Luke in Braille. Elpis heeft er baat bij als 

Andrea wordt aangesteld als fulltime arbeidskracht. Met de 

bijdragen van de particulieren uit Constanta, Engeland en Elpis met 

als sluitstuk een bijdrage van B.L.S. zou dit mogelijk moeten zijn.  

B.L.S. zou dan plm. 250 Ron moeten betalen. Vasile gaat van alles en 

nog wat uit, Hij zal met een duidelijk voorstel komen.  Het 

minimumloon is waarschijnlijk 1550 Ron.  Calin geeft hier een datum 

bij.  13 november 2015 uitslag.    

Met Calin is afgesproken dat wij twee maal per jaar een verslag 

zullen krijgen een algemeen (lees Galesu gerelateerd) en een 

administratief (financieel) verslag. Wat B.L.S. moet doen is, 

aangeven wat wij precies gerapporteerd willen zien. Wij kunnen het 

vorige verslag van hem als uitgangspunt gebruiken. Als wij aangeven 

wat we willen is het voor hem duidelijker. 

 

Indruk van een ´nieuweling´(….Jasper) 



´k vond het een hele bijzondere en verrijkende reis. Van tevoren heb 
ik het een en ander al gehoord wat er zich afspeelt in Roemenië, 
maar als je dat zelf ervaart is dat toch heel anders. Je gaat naar 
een land waar heel veel armoede is maar ook zeker rijkdom. De reis 
gaat al over mooie wegen door het land. Onderweg kom je mooie 
huizen tegen, maar dat is allemaal langs de hoofdweg. De dagen dat 
wij de gezinnen hebben bezocht, dan ga je echt de armoede zien. Als 
je bij zo’n gezin in huis komt, dan zie je dat zij leven in een ruimte 
van 3 bij 4 meter, waar zij dan moet vier personen moeten leven en 
waar soms ook nog het dak lekt. Dan ervaar je zeker de armoede en 
dan zie je zeker hoe goed wij het hebben. Het is toch ook wel 
bijzonder hoe vrolijk en blij de mensen kunnen zijn en zeker ook blij 
met ons bezoek. En hoe ze in deze armoede ook steeds op God 
kunnen vertrouwen en dit ook met ons in een gebed willen delen. 
Kortom ik heb dit zeker als een bijzondere reis ervaren en ook fijn 
hoe je met de reisgenoten hier goede gesprekken over hebben 
gehad. 

Als we alles zouden moeten verwoorden, dat kan niet maar zo heeft u 

toch weer een beeld van de laatste reis. 

 

Dank voor uw lange aandacht. 

 

 Izak. 


