Verslag van de Roemeniëreis van 2016.
Tot,… klein/groot (vul zelf verder in, en kleur de plaatjes) - verdriet van de
meesten van ons, reizen we zonder Janneke af richting Roemenië
nadat we eerst psalm 8 gelezen hebben en daarna gebeden hebben
om een voorspoedige reis.
‘We’,… zijn: Sebastiaan, Leo, Aad en ik.

(Ik = Izak.)

Omdat Wim & Richard (die nu later achter ons aan vliegen) volgend
jaar wél weer meegaan met een auto, hebben de Duitsers dit jaar
uitgekozen om alle toegangswegen richting Romania juist dít jaar
grondig aan te pakken wat resulteert in een stuk of vijf files.
Doordat we nu eens geen dakkoffer hebben en geen rekening
behoeven te houden met de traagheid van de andere auto ☺,
lukt het ons om toch om 21.32 uur te arriveren bij het hotel in
Torak-Balint. Na het gebruikelijke pilsje en peukje van de
verslaafden onder ons leggen we ons ter ruste wat voor eenieder
prima lukt na ruim 1400 km.
De volgende dag pikt één van ons de laatste twee eieren (hij had ze
tenslotte de nacht ervoor apart besteld bij de receptie.☺)
Wij (de andere drie personen) komen niets te kort en ontbijten heerlijk.
(Leuk hoor voor € 20. = per persoon inclusief het tukje en de douche.
Na getankt te hebben gaat het na 716 meter mis.
We nemen de verkeerde afslag, wat resulteert in een schitterende
ontmoeting met Boeddha (dat is de pest) èh, sorry, ik bedoel de
aanblik van vele prachtige gebouwen in Boedapest.
Normaal kost zo’n trip door Boedapest u vele euro’s maar Sebastiaan
regelt dit helemaal gratis voor ons. Aan het einde van de trip loopt
de route uit op een schitterende weg van Boedapest naar Debrecen.
(ruim 223 km. blázen richting onze bestemming). Dat gaat wel ff
sneller dan de geplande M5. (tweebaansweg met of zonder gevaarlijke
inhaalmanoeuvres) Vroeger zou het een ramp zijn om dwars door de

stad te moeten, maar op dit moment vragen we ons af of het niet

beter zou zijn om dit de komende jaren ook te doen. (als Jezus
tenminste nog niet teruggekomen is en/of wij nog leven en in staat zijn de trip
opnieuw te mogen beleven.)

Het is trouwens schitterend weer, op af en toe een buitje na.
Bij Ecce-Homo worden we hartelijk ontvangen door Liviu, Antoinnela,
Chris, Maria, Camelia en George.
Na de koffie eten we heel eenvoudig: Aardappelpuree van de eigen
berghelling met gesneden augurken en een kipschnitzel, en taart toe .
We praten nog wat, de Roemenen verdwijnen, Daniel en Lavinia komen
een besteld kinderboekje afgeven. (Reswan is namelijk vader
geworden) Lavinia werkt n.l. in een evangelische boekwinkel en
Janneke heeft via facebook een boekje besteld voor de kleine.
We hopen er morgen even langs te rijden om ze te feliciteren en het
boekje samen met een paar rompertjes als cadeau af te geven.
Als ook deze Roemenen weer zijn vertrokken, lopen we nog even naar
Kaufland en willen dan nog even wat drinken/roken voordat we naar
bed gaan.
Een paar jaar geleden heb ik bij Elpis een pan met heerlijk gebraden
vlees klaargemaakt. Men wil, dat ik dat ook dit jaar weer realiseer,
dus kopen we de ingrediënten ook voor dit lekkers.
Na de ingrediënten gesneden te hebben wil ik de boter in de pan
keilen, jammer, … Het blijkt een pond gist te zijn. ☺ Ha ha ha !!!
Dan maar even uitstellen tot later. Nu kunnen we eindekijk even
uitslapen. Tegen achten gaan we om de boodschappen. Tien uur gaan
we op stap met de social worker Wanna.
Eerst naar drie adressen met ouderen. Bij het eerste adres, een
dame (80 jaar) had een knijper op de neus niet gek geweest. Wanna
had niet voor niets incontinentiemateriaal meegenomen. De broer van
deze dame is overleden en zij mocht hier blijven wonen.
Ze heeft een sociale uitkering van € 50.=

De huur bedraagt op dit moment nog € 50.= maar is zojuist € 100.=
geworden. Dat wordt/is een fiks probleem. Er zijn 2 kamers. Ze
heeft drie kinderen. Eén van de zoons is vlak voordat hij door de
politie gepakt werd, naar Engeland gevlucht.
Een vriendin van deze mevrouw doet de boodschappen omdat zij
alleen maar een paar stappen naar de keuken
kan verzetten. Ze 10 jaar geleden gevallen.
Al 10 jaar lang heeft ze geen premie kunnen
betalen dus zit de pen nog steeds in haar
been. Ze woont hier nu twee jaar. Er hangt
een foto aan de muur waarop je kon zien hoe
een knappert het vroeger was (en eigenlijk nog
wel). Vroeger speelde ze graag viool.

Toen we vroegen of ze in God gelooft,
begon, ze te stralen en liet ze ook boekjes
over Jezus zien die op tafel lagen. Een zus
kookt regelmatig De verdere familie wil wel helpen maar er zal een
vergadering belegd moeten worden, waarop men met elkaar wat
structuur kan maken in de hulpverlening.
Verder valt op dat er veel dozen met rommel van haar broer liggen
opgeslagen in de kamer.
Na samen met haar gebeden te hebben nemen we afscheid.

Volgende adres: Twee dames, een moeder van 59 met een dochter
die borderline heeft
en schizofreen is. Ze
wonen in een mooie
sociale huurwoning
van de katholieke
kerk. Samen hebben
ze een inkomen van
€ 200. De huur
bedraagt € 70,= Moeder werkt af en toe in de schoonmaak wat dan
€ 50,= oplevert, maar meestal is ze te ziek. De badkamer en keuken
worden gedeeld met een andere bewoner. Haar man is 7 jaar geleden
overleden. Ze hebben twee maanden zonder gas gezeten omdat er
geen geld was. Van november tot maart (de koudste maanden) betalen
ze 90 Ron en de rest wordt door de staat aangevuld.
Het huis heeft wel heel hoge kamers. Ook valt op dat er wel heel veel
kleding aanwezig is en er zijn vrijwel geen kasten. En heel veel
prullaria. We bidden samen en vertrekken.

Derde: Aurelia: Oma heeft de kinderen opgevoed van heel klein tot
nu. Meisje (20) woont nu samen. Dat gaat eigenlijk best goed. Ze
woont in de buurt. De jongen woont nog bij oma. Het is een keurige
jongen (17jaar) Zijn vader is eigenlijk een beest. Vorig jaar zat hij in
de bak. Dit jaar ligt hij in het ziekenhuis. Hij is deze maand 10 keer
geopereerd. Juist op het moment dat wij op bezoek zijn, ligt hij voor
de 11e keer op de operatietafel. We bidden voor hem en de anderen.
De volgende morgen horen dat er kanker is geconstateerd.
Oma (66) heeft een hernia maar kan niet geholpen worden door de
obesitas en haar hartproblemen Ze heeft goede medicijnen maar die

zijn duur. Iemand in Frankrijk heeft een
aantal doosjes opgestuurd die vele malen
goedkoper waren. Maar dat lukt nu niet
meer. De medicijnen die de dokter in
Roemenië voorschrijft werken niet echt.
De juiste medicijnen (uit Frankrijk) werken
goed maar deze zijn te duur in Roemenië.
We nemen het lege doosje mee, en hopen
iets voor haar te kunnen betekenen. Maar
ja, zoiets kan je natuurlijk niet zomaar
kopen bij de apotheek. We zien wel.
Eerst even eten en dan weer op pad.
Gezin 1: We laadden meerdere dozen in en vertrokken met de bus
met 3 Roemenen en 4
Hollanders. Gite reed. Het
was zijn eerste trip in dit
blik. De koppeling zat heel
hoog en de rem deed het te
goed.
We passeerden in de bergen
de plaats, waar we zo’n 15 jaar geleden, de schuur hebben gebouwd.
George vertelde dat er een paar jaar geleden een gezin in de winter
zonder huis kwam te zitten door de storm. Hij wees ons het houten
huisje dat hij destijds voor dit gezin van 7 personen heeft gebouwd.
Ook een ander huis in de bergen waar hij een stroomaansluiting heeft
geregeld. Verder kwamen we langs oude gebouwen vanuit de
communistische tijd. In een paar van die huizen heeft men de
ongeveer 1000 honden die men in Cluj van de straat heeft geplukt
ondergebracht.

De honden worden (schrik niet) met een subsidie van € 100, = per
hond per maand onderhouden, terwijl men in Roemenië maar € 10, =
per kind subsidie krijgt.
Onderweg kwamen we 2 van de 11 kinderen tegen die mee terug
reden naar huis. Ze waren onderweg naar het winkeltje (5 km. lopen).
De jongsten gaan alleen naar school als er geld of eten is.
De oudsten gaan niet naar school want de uniformen zijn 400 Ron
(=€ 100) De school ligt trouwens 15
km. !!! verderop, dat is dus minimaal
8 uur lopen per dag. (bergje op
bergje af en dan met sneeuw en
regen) Soms kunnen ze op een
boerenkar (een stuk) meerijden
Het oudste meisje haar hoofd staat
scheef. Ze werd een keer na een
val naast de weg wakker en weet
niet hoelang ze daar gelegen heeft
Ze had een schedelbreuk en
tegenwoordig valt ze vaker. Men wil
met haar weer naar het ziekenhuis.
De twaalfde baby is doodgeboren
en de dertiende is op komst.
Moeder is 38 jaar. Ze hebben een
keuken en 2 kamers. Het
kooktoestel doet het goed, maar de
kamerkachel is echt op. Er komt
rook in de kamer en ook het dak lekt hier en daar, maar dat moet te
repareren zijn want er liggen goede pannen op. Later in de
vergadering besluiten we een nieuwe kachel en pijpen te regelen. Na
een foto genomen te hebben vertrokken we.

De twee kinderen die we op de heenweg opgepikt hadden zetten we
nu af bij de winkel. (5 km. verderop)
Daar kwamen we gelijk de moeder van het volgende gezin met een
van haar kinderen tegen. Mevrouw wilde net de winkel inlopen om de
zelf geplukte besjes te verkopen (2,5 ron) = € 0,60 per kg.
Een hele dag plukken levert ongeveer 6 à 7 kg. Op (= dus € 3.75)
Mevrouw kwam eigenlijk uit het zuiden maar is destijds verstoten.
Ze heeft met een vriendin de trein
gepakt en is hier terecht gekomen
Hier is ze getrouwd. Haar man heeft
een keer ruzie gekregen met een
buurman. Deze heeft hem dusdanig

toegetakeld dat hij zijn
kaak brak en hersenletsel
opliep. De vrouw heeft
aangifte gedaan bij de politie, maar voordat de buurman op-‘gepakt’
kon worden had hij zich al opge-‘hangen’. De kosten werden dus niet
vergoed. Met het hoofd van de man is het niet meer goed gekomen.
Hij woont nu ergens anders en kan bijna niets meer ondernemen.
Ze zijn niet gescheiden. De vrouw woont met haar twee kinderen nog
steeds bij haar schoonmoeder. Oma heeft destijds trouwens ook nog
een infectie aan haar tenen gehad waardoor haar halve voet
verwijderd moest worden. Dat zie je uiteraard goed als ze zich
voortbeweegt met haar stok (de schoen vouwt helemaal dubbel). Het
huis is gedeeltelijk van steen en een gedeelte van klei. Dat klei-

gedeelte is hier en daar ingestort en levensgevaarlijk geworden. Oma
slaapt wel in dat slechtste gedeelte.
We besluiten later in de vergadering dat dit met spoed ondersteund
dient te worden. Sebastiaan mailt een paar foto’s naar z’n vader en
die zegt direct € 500 euro toe om te helpen.
Ook besluiten we voor hout te zorgen voor dit gezinnetje
De open ruimte waar een kozijn hoort te zitten zullen we ook dicht
laten maken voor de winter. Verder is er echt geen beginnen aan iets
te repareren aan het achterste gedeelte van het huis.
De enige optie is herbouw. Verder lag er nog een hond te grommen in
een door hem zelf gegraven putje met een veel te klein stuk asbest
voor z’n kop om achter weg te kruipen. En een klein varken en een
geit aan een touw. De geit was tevens het speelkameraadje van de
twee kinderen. (Eenmaal terug in Nederland horen we dat het slecht gedeelte
van het huis inderdaad is ingestort.)

Op de terugweg pikten we nog een passagier op langs de weg.
Normaal was hij 3 à 4 uur onderweg om op z’n werk te komen.
Dan is het wel heel erg lekker als je een keertje mee kunt rijden.
Na aankomst bij Ecce homo gingen we nog even een rondje over de
markt. Leo schaft een paar nieuwe schoenen aan en Aad koopt bij
dezelfde kraam als anders 2 potten honing. Toen we nog maar net
terug waren van de markt, kwamen Richard, Wim en Liviu binnenlopen.
Goede vluchten gehad. 08.00 uur van huis gegaan en 19.00 uur
(Roemeense tijd) aangekomen. We eten met z’n allen in een Grieks
restaurant inclusief Liviu, Maria, Chris en Wanna. Nou ja,….. Wanna
doet alleen mee met het toetje.
De volgende morgen (vrijdag) krijgen we (na een korte bijbelstudie)
een paar videootjes te zien van Kinderkampen, ouderensamenkomsten en zo. Daarna praten we over de lopende zaken.
’s Middags gaan we in twee groepjes nog een paar gezinnen bezoeken.

Ondanks het telefoontje dat we eraan kwamen, was opa met z’n twee
kleinkinderen niet thuis. Jammer……. Dan maar naar de volgende.
Het blijkt een bekend gezin te zijn waar we al meerdere keren
geweest zijn. Het zelfgebouwde huisje is zo’n 2.5 x 4,5 meter
groot/klein. Moeder heeft de jongste (drie weken) aan de borst en
verder valt het op dat ondanks de armoede alles keurig netjes schoon
is. Vlak voor de deur staat zo’n door Aad geschonken stapelbedje.
Overdag gebruikt men het als kledingkast en ruimte voor het
beddengoed en `s nachts worden de bedjes leeggehaald om erin te
slapen. De afgelopen week heeft Ecce Homo er een slaapbank
afgeleverd. Het blijft natuurlijk tobben in zo’n kleine ruimte. Graag
wil men de kachel vervangen door een andere waar ook op gekookt
kan worden. Pa is nog steeds werkzaam als plasticverzamelaar. Op dit
moment kookt de buurvrouw voor meerdere gezinnen.
Meerdere keren zijn we ook bij haar op bezoek geweest. Daar staat
een leuk kunststof wasmachinetje te draaien. Ook daar ziet het er
beter uit dan een paar jaar geleden. De massa kinderen die er
rondloopt draagt nu allemaal schone kleding. Bij ons vertrek loopt het
vrouwtje achter ons aan, misschien in de hoop nog iets uit de auto te
krijgen net als eerdere jaren, maar helaas, deze keer niet. Bij Eccehomo is men o.a. ook bezig met een tandprothese-project. Deze dame
heeft het traject zojuist afgerond. Dat ziet er wel 400% beter uit
dan de tandeloze versnellingsbak van een paar jaar geleden, en ze
toont gelijk 20 jaar jonger. Men doet dit project in de hoop dat men
hierdoor eerder werkt vindt. Het financieren van de prothese
bekostigt men door een gedeelte van het sponsorgeld hiervoor te
bestemmen. Mooi !!!
De volgende morgen vertrekken we met twee auto’s richting
Constanta. Na een voorspoedige reis arriveren we net voor donker en
lopen nog even langs het strand. Een stelletje Hollanders hebben het
strand verbreed van ongeveer 30 naar zo’n 80 meter.

Misschien door de windrichting, maar er liggen niet meer van die
mooie grote slakkenhuizen op het strand net als de vorige keer. Na
het restaurant plukken we nog wat houtjes uit de tuin en maken een
vuurtje in de BBQ. Zondagmorgen ontbijten we bij Wim op de kamer
en vertrekken naar de kerk. Voor de dienst is men naast de kerk al
volop aan het eten koken (Sarramalla)
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Er volgt een enerverende dienst waarin er veel gezongen wordt.
Enthousiaste kinderzang kunt u beluisteren als u dit verslag op de
site bekijkt.
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Dit is tevens de dankdagdienst. Het podium

ligt vol men groente en fruit. Ook worden er een oudste en een
diaken bevestigt in deze dienst. De predikant is deze ochtend ene
Gheorghe. Dit is dezelfde persoon die ‘onze’ Gheorghe in het
verleden een nieuw testament heeft gegeven toen hij nog bij de
wasstraat werkte. Daar is eigenlijk alles mee begonnen.
Na dienst eten met de gehele gemeente. Daarna een eerste part van
de vergadering. Heel fijn dat Radu nu ook is toegevoegd aan het
team. Dit is de diaken die vanmorgen is bevestigd. Werkt
gestructureerd en zal rapporteren. Het is een mooi mens. Hij is
tevens de baas van de twee straatjongens die nu naast de naschoolse
opvang in het huisje wonen. Deze jongens werken nu in de haven. Ze
hadden niet zo’n zin meer in de boerderij. Ze verdienen nu meer maar
hebben spijt als haar op hun hoofd. Ze moeten nu hard en lang
werken met veel reistijd. Ze dienen nu ook te betalen voor de huur en
het gas en licht. Ook de getrouwde zus van Gheorghe met haar twee
kinderen moet nu meebetalen. De Kerk Constanta betaalt niet meer
mee aan de kerk in Galesu, dus Gheorghe heeft nu een beduidend
lager inkomen. (zie verslag van Richard)

Voorheen werkten de meeste mensen los/vast en zetten de
verdiensten direct om in rookwaar en drank. Kinderen krijgen/kregen
niet het goede voorbeeld.
Mensen dienen er achter komen dat wie niet werkt ook niet zal eten.
Andrea (De juf en regelaar van de naschoolse opvang) is in verwachting en
stopt aan het einde van het jaar.
Anderen waaronder Anna (de vrouw van Gheorghe) helpen nu nog mee
maar er moet vervanging komen.
Er komt een verhaal voorbij over de splitsing van het dorp.
In de communistische tijd heeft men een kanaal dwars door het dorp
gegraven. De kant waar wij nu mogen helpen had na de
totstandkoming van het kanaal ineens geen school, geen kerk en geen
winkels meer. Nu het zo goed loopt aan deze zijde van het kanaal, is
men begonnen met een vergelijkbaar project aan gene zijde van het
kanaal. De fondering van het gebouw ligt er reeds. We zijn met z’n
allen een kijkje gaan nemen.
Er staat een heel piepklein kerkje naast de fondering maar daar zijn
geen papieren voor. Het nieuwe gebouw loopt wel netjes via het
gemeentehuis. Onvoorstelbaar dat men het aandurft om dit ook te
gaan realiseren. De gemeente is wel vol goede moed en helpt aan alle
kanten, maar € 35.000 is geen kattenpis.
Daarbij komt dat de mensen waar we mee spreken zo’n 60 à 70 uur
werken bij de baas en dit project er dan nog naast doen.
Hierna vertrekken we naar het pension en stoken nog wat hout en
gaan slapen. Maandag slapen we uit en lopen wat langs de winkels
aldaar. Om 13.00 uur melden we ons in Galesu voor het tweede
gesprek. Zie verder in het verslag van Richard.
Van 15.30 tot 18.30 uur maken we het programma van de naschoolse
opvang mee. Tussendoor wordt er nog wat voor de kinderen gekocht
(toetje banaan en koekjes) We vertrekken naar een mooi restaurant

en eten uitgebreid met z’n 13nen voor € 150,= (unbeliveble !!!). Na
afloop loopt Gheorghe zonder z’n vest (waar z’n autosleutels in
zitten) naar buiten. Als hij later terugloopt blijkt het vest weg. Hij
weet niet dat één van de dames het vest in haar tas heeft gestopt.
Vasile wil even kijken hoe Gheorghe zal reageren.
Ze laten hem tot de volgende morgen 01.00 uur (na de vergadering) in
het ongewisse. Schaarwijnlijk hebben ze hem na de vergadering niet
naar Galesu maar naar z’n auto gebracht. ☺.
Voor ons werd het wel tijd om te gaan slapen om 01.00 uur, want
07.00 uur zouden we gaan rijden richting Cluj (een kleine 700 km.)
We hebben onderweg veel regen. Later klaart het op en we maken
een tussenstop bij Joly en Laslö. In het plaatsje Boui.
Ze zijn heel blij dat we langskomen. Er wordt palinka aangeboden
maar daar maken de meesten geen gebruik van want we moeten nog
rijden. Verder eten we heerlijke kippenkluifjes die gekookt zijn met
o.a. paprika, knolselderij, uien, knoflook (en een kwartiertje voor het
opdienen gaan er nog schijfjes goudrenet met kaneel overheen die
door die laatste paar minuten koken half wegsmelten) samen met
rijst en groeten gemengd met broccoli. Heerlijk !
We drinken verder nog koffie en zelfgemaakte druivensap.
Er gaat nog wat palinka mee en we krijgen ieder een zakje walnoten
en twee jaar oude walnotenboompjes voor in de eigen tuin.
De mensen hebben het niet breed.
Alleen een pensioentje van € 100,= .
We laten een stuk kaas, chocoladehagel, koffie en nog wat
boodschappen achter + een gift en verdwijnen na de genomen foto’s
weer richting de snelweg.
Halverwege vinden we een nieuwe snelweg wat toch zeker weer een
half uur scheelt. Heel leuk !!! We komen binnen bij Ecce-Homo.

Er staat warm eten klaar in de oven, de tafel is keurig gedekt, er ligt
een welkom-brief bij met de felicitaties voor mijn verjaardag en als
cadeau een heerlijk stuk taart.
Na het eten wandelen naar Kaufland, daarna aan het verslag werken
e.d. en dan naar bed.
Morgen naar Simleu. Naar Claudia & Danuts.
De volgende morgen worden we ,na een paar foto’s genomen te
hebben, uitgezwaaid door het hele team van Ecco homo.
We worden hartelijk ontvangen bij Claudia en Danuts. Bij de kerk
pikken we Gabriela op die voor de vertaling mee gaat.
1e gezin Angela & Mihai 2 kinderen op school 16 & 18
Voorheen woonden ze met 18 personen in een driekamerappartement
Zij sliepen in het keukentje. OP dit moment werkt haar man van
maandag t/m vrijdag in Hongarije. Normaal meestal in Cluj Z’n loon is
ongeveer € 220.= per maand. Ze hebben 18 jaar gespaard voor dit
door hen zelf gebouwde huis. Iedere keer weer een stukje verder.
Ziet er goed uit. Het geld is nu echt op en nu willen ze graag voor de
winter de voorraadkast die aangebouwd is isoleren maar dat gaat niet
meer. Later spreken we af dat Danuts uit zal zoeken wat hier de
kosten voor zijn, waarna we kijken of we hierin kunnen voorzien. Over
twee maanden hebben ze waarschijnlijk de laatste schuld afbetaald
voor de kachel en de wasmachine. (goed bezig!)
2e gezin: Samengevat : TRIEST !!! Man37 jaar jong die voorheen in
Oradea werkte. Een dronken gast heeft hem een klap op z’n hoofd
gegeven zodat hij viel op het moment dat er een trein voorbij raasde.
Hij heeft hierdoor links z’n halve voet verloren + zijn volledige
rechterbeen tot aan z’n heup. Dat moet vreselijk geweest zijn.
Na een poosje heeft hij zichzelf dan ook opgehangen om van alle
ellende af te zijn. Gelukkig ! (?) voor hem brak de half rotte balk
waar het koord omheen was geslagen. ……………………….

Hierna woonde hij samen met een vrouw die hem 3 jaar later verliet.
Z’n dochtertje bleef bij papa (ze in nu 8 jaar) een vrolijk kind.
Wrang is dat de dronken dader is opgepakt en voor een aantal jaren
de cel in moest. Een paar dagen later liep hij weer vrij rond Hij had
zich uitgekocht. Omdat deze man nu gehandicapt is krijgt hij een
pensioentje van zo’n € 93,- per maand en dient hij voor tenminste 4
uur werk per dag te zorgen, dat lukt niet mede omdat z’n prothese
defect is. Het kniescharnier is versleten en kan niet gerepareerd
worden omdat het kunststof op staal is. De prothese klapt soms zo,
dat z’n kunstonderbeen ook naar voren kan. Dat moet héél vervelend
zijn. Je blijft dan helemaal nergens meer. Waar val je tegenaan? En
dan te bedenken dat hij dus helemaal geen tenen meer heeft en dus
geen evenwicht kan houden. (Hij heeft de papieren voor beveiliger
/portier.
Hij verloor alles en woont nu gratis in het huis van z’n zus die al een
paar jaar in Italië woont. Het aangrenzende huis is van z’n
schoonmoeder. Z’n zus overweegt nu ook om terug te keren naar
Roemenie omdat ze door de recentelijke aardbeving in Italy haar
baan is kwijtgeraakt.
Eens in de 5 jaar krijgt deze man dus een nieuwe prothese die hij
voor de helft zelf dient te betalen en de rest krijgt hij van de staat.
Zo’n prothese kost € 2790 Inmiddels heeft hij al wel € 350- en 800
ron opgespaard.
Samen zo’n €550.= Hij heeft nu na 4 jaar en 9 maanden een nieuwe
prothese nodig. Wij (BLS) kunnen onmogelijk zo’n groot bedrag
ophoesten maar willen natuurlijk wel heel graag helpen. Maar hoe?
Je schouders gaan als vanzelf naar beneden hangen in zo’n situatie.
Daar komt bij, dat als hij nu buiten de staat om een nieuwe prothese
krijgt, hij dus over 14 maanden de bijdrage van de staat misloopt.
Die betalen achteraf ook écht niet.
Later spreken we het volgende af bij Claudia & Danuts:

Misschien is het een idee om het kniescharnier star te maken door er
een staaf ijzer langs te lassen. Dat scheelt een hoop valpartijen.
Dan proberen we via Ecce-homo een rolstoel te regelen. Misschien
staat er nog wel eentje op voorraad voor hem. A.s. zaterdag hebben
Claudia & Danuts het maandelijks overleg bij Ecce-Homo.
Ze zullen dan gelijk even informeren.
Als deze meneer hiermee akkoord gaat, kan hij misschien die 14
maanden overbruggen hoewel wij ook wel snappen dat dit niet fijn is.
Ná die 14 maanden willen we garant staan voor bijv. € 500.=
Zelf dient hij de helft van de nieuwe prothese te betalen (zo’n
€1400) Hij heeft nu zo’n €550 waar dan de €500 van BLS bij komt.
Misschien lukt het hem om in de komende 14 maanden die overige
€ 350 te vergaren. Samengevat nogmaals TRIEST !!!
Bij het vertrek nemen we een foto van hem samen met z’n
dochtertje.
Gezin 3: Man 27 jaar / vrouw 30 jaar / 7 kinderen afgelopen april
was pa de oven aan het schoonmaken met oude tandenborstel en
chemicaliën. In een onbewaakt ogenblik pakte het jongste kind die
tandenborstel en stak die in haar mondje waarbij een gedeelte van
haar slokdarm verbrandde. In het ziekenhuis kon ze allen maar op
een wachtlijst voor donor geplaatst worden. Ze is toen snel
doorgereisd naar haar zus in Italië. Daar is ze geopereerd.
Met spoed door gebrek aan donormateriaal een stukje darm uit haar
eigen lichaam gebruikt voor een nieuwe slokdarm en een gaatje in
haar borst voor sondevoeding. Als men dit niet direct had gedaan was
ze binnen enkele dagen dood geweest. Ze moet tot eind december
aldaar in het ziekenhuis blijven samen met haar moeder. De zus van
moeder had daar geen trek in en nu woont moeder ergens in een
soort opvang tot eind december en overdags bij de kleine in het
ziekenhuis. En nu is het nog maar de vraag of Roemenie alsnog een

verwijsbrief wil geven voor deze actie richting Italy. Er zal een grote
schuldenpost ontstaan. En hoe zou het aflopen met de kleine meid.
Wat een schuldgevoel zal er bij die papa zijn !
Maar ja,… Hoe gaat dat met 9 personen op een kluitje in een klein
zelfgebouwd huisje. Vorig jaar hebben ze bezoek gehad van een
soort van kinderbescherming en die eiste dat papa en mama voor een
soort badkamertje zouden zorgen omdat er nu niets was.
Pa heeft zich deze zomer uit de naad gewerkt en heeft zowaar een
ruimte achter het huisje opgemetseld van zo’n 2,5 x 3 meter.
Hij heeft ergens een tweedehands kwartrond bad geregeld en hij
pompt nu water uit een wel een stuk lager dan het huisje.
Ze koken water op de houtkachel en regelen zo warm water voor in
het bad. Daarna hebben de 7 kinderen feest.
Op dit moment moet pa dus voor de overige 6 kinderen zorgen.
4 zijn er naar school / de twee kleinsten zijn thuis.
Hij probeert zo’n drie uur per dag hen even alleen te laten om in de
buurt voor iemand hout te hakken om zo toch nog iets aan inkomsten
te hebben. Er is een klein tuintje dat er netjes bij ligt maar dat is
logies als je de hele dag niet van huis weg kunt. Het is een harde
werker, dat is wel duidelijk. Aan de overkant van het weggetje heeft
hij nog een grot(je). We kunnen er niet in, want hij heeft alles naar
buiten gesleept en probeert er nu een betonnen vloertje in te maken.
Het belangrijkste is dat moeder en dochter weer terug komen uit
Italy, maar daar kunnen wij nu verder niets in betekenen.
Verder zou het wel heel fijn zijn als de nieuwe aanbouw nog voor de
winter geïsoleerd zou kunnen worden zodat de warmte binnen blijft.
Tijden het overleg later, besluiten we dat Claudia zal uitzoeken wat
de kosten voor de materialen zullen zijn en dat ze ons daarover
informeert. (Het huisje zelf is trouwens van z’n schoonmoeder)

3e gezin: We ontmoeten bij de kerk moeder en kind (2 jaar) Het
andere kind is op school (11 jaar oud)
Vader is alcoholist en tuigt moeder regelmatig af.
Moeder heeft trouwens ook op dit moment een blauwe oogkas.
Ze wil weg maar kan niet. Laatst stak haar man een schroevendraaier
dwars door haar hand. Ze heeft aangifte gedaan bij de politie en die
heeft bekeuringen uitgeschreven waarna pa natuurlijk opnieuw flink
kwaad werd op moeder en haar opnieuw aftuigde. De politie zei hier
niets aan te kunnen doen omdat het in zijn huis afspeelde. Als ze in
een ander huis zou wonen, heeft pa daar niets te zoeken en zouden
ze hem wel kunnen arresteren. ‘Toevallig’ komt er een eenkamerwoning te koop voor maar €860.=
Moeders doet schoonmaakwerk in trappenhuizen, maar verdient te
weinig om een lening af te kunnen sluiten bij de bank. Je moet dan
minstens €350.= per maand verdienen. Haar inkomen is nu zo’n 700
Ron (€170.=) Ze heeft Claudia gebeld met de vraag of zij haar daar
weg kan halen want ze wordt zo’n twee keer per week geslagen door
haar man. Ze zou naar haar moeder kunnen gaan maar die woont veel
verder weg in een heel klein gehuchtje zonder school en dergelijke.
Ze zou dan ook haar inkomen verliezen. Claudia had wel een plekje
gevonden maar dat is teveel in de buurt van deze gewelddadige man
en dat accepteert de buurt niet. De baas van deze vrouw heeft
samen met Claudia dit koop-appartementje gevonden. Maar de
hypotheek kan dus niet via de bank lopen vanwege haar lagen inkomen.
Als ze toch een modes vinden om het aan te schaffen dient er wel
voor vrijdagavond beslist te worden. Tijdens de bespreking na het
eten besluit BLS het huisje te kopen en aan de kerk of aan Ecce
Homo te geven. De vrouw kan daar dan bijvoorbeeld 5 maanden gratis
wonen en daarna bijv. zo’n € 10.= per maand gaan verwonen. Van de
kleine huur kan er dan zo nodig onderhoud gepleegd worden.

Heel veel mensen uit de kerkelijke gemeente hebben al toegezegd
haar de helpen met meubels bedden en kinderkleding en ander
huisraad, zodat ze geen seconde meer terug hoeft naar haar man.
Waarschijnlijk zal moeder niet altijd in dit piepkleine huisje blijven
wonen, maar de komende jaren proberen om een meer passende
woning te vinden. Op dat moment heeft de kerk de mogelijkheid om
andere personen (tijdelijk) op te kunnen vangen.
Ondanks alle ellende, zijn we blij met dit nieuwe projectje.
Claudia is ook heel blij met deze oplossing.
Het kwam voor haarzelf ook heel dicht bij omdat ze zelf als kind ook
zo’n vader had en de situatie heel goed kon inleven.
De vrouw zei liever desnoods maar 1 x per dag te kunnen eten en
verlost te zijn uit deze situatie, dan langer te blijven.
Na het eten en de bespreking gaan we naar het laatste gezin.
De vertaalster hebben we voor het eten weer afgezet bij de kerk.
Na het eten gaat Danuts mee om te vertalen.
Hetzelfde gezin als vorig jaar.
Een collega van Aad, werkt het hele jaar alleen maar om weg te
geven. (Haar man heeft een inkomen waar ze goed van kunnen leven
dus heeft ze háár inkomen niet nodig). Ook haar sponsorgezin krijgt
daarom het nodige. Voor de drie kinderen veel speelgoed en ook
handdoeken, badschuim e.d. worden gelost. Met het jochie gaat het
trouwens een stuk beter dan voorheen. Verschillende medicijnen
sloegen niet aan maar op dit moment hebben ze de juiste medicatie
gevonden, Fijn !!!
Claudia en Danuts brengen ons naar het hotel en nemen hartelijk
afscheid van ons. Na het eten gaan we lekker vroeg naar bed (22.00
uur) De laatste dagen is Sebas verslaafd geraakt aan de medicatie
van Aad (TOKO-TOLIN) regelmatig komt er een zware lucht van
deze ‘drug’ voorbij. Hij is namelijk al een poosje snotverkouden en de

tokotolin geeft snel weer wat meer lucht. Dit goedje is voor
tientallen probleempjes goed bijv. hoofpijn, spierpijn, ook goed om
mee te stomen enz. enz.
We slapen prima en vertrekken om 08.15 uur richting………….
Ollanda !!
En opnieuw komen we veilig aan op onze bestemming.
Bij Leonieke thuis danken we God voor al deze zegeningen en keren
huiswaarts.
Op naar de volgende reis…………….
Dank voor uw interesse en meeleven.
M.vr.gr.
Izak.
Ecce Homo
Tijdens de meeting met Liviu en het Ecce Homo team leest Liviu Mattheus 25: 34-37 en Lukas 4: 18 &
19. Een aantal opmerkingen over deze gedeelten:
- God heeft Zijn werk gedaan in de tijd tussen deze twee geschiedenissen;
- De kerk op aarde is het lichaam van Christus;
- De kerk in de Verenigde staten is de 5de rijkste instantie van de wereld en dat is niet wat God vraagt;
- God vraagt om wat we ontvangen weer uit te delen
- Wij mensen zijn onze richting verloren om in de opdracht uit te gaan en mensen geestelijk en
stoffelijk gebied te helpen;
In Roemenië is migratie een nationaal probleem. De ouders vertrekken naar het buitenland en de
kinderen blijven achter of de moeder met kinderen blijft achter. Hierdoor kan er geen harmonische
opvoeding gegeven worden en wordt de balans gemist in de gezinnen.
De levensstandaard en de kosten hiervoor nemen toe. Hier is het voor de middenklas mensen niet
mogelijk om te overleven en vallen deze terug in armoede.
Liviu geeft aan in Juli te stoppen met zijn activiteiten binnen Ecce Homo. De taken zijn verdeeld
onder de medewerkers.
Verder spreken we nog over diverse bezochte gezinnen en specifieke situatie, maar die hebben
jullie al in de lijst met toegezegde giften verwerkt denk ik en in het algemeen verslag?

Galesu
Tijdens de kerkdienst wordt de dankdag gevierd en een ouderling en diaken bevestigd. In de dienst
zijn 2 mensen met een verlamming aanwezig. De dienst duurt 3 uur, maar ondanks de lengte ervaren
we de eenheid in onze Heere Jezus Christus. Na de dienst hebben we een maaltijd met de hele
gemeente en eten (op houtvuur gekookte) Saramalle.
De kerk heeft 37 nieuw leden erbij.
`s Middags hebben we een overleg met Vasile, George en Radu (diaken) over de projecten. Radu is
vele jaren vriend van George is heeft een baan in de haven. Naast zijn drukke baan ondersteunt hij
George op vele gebieden. Hij doet de administratie van de kerk en daarnaast stuurt hij George
regelmatig in organisatorische zaken. Cristi (ouderling) is ook betrokken bij de projecten en
ondersteund en adviseert George. De ontmoeting van deze mensen ervaren wij als een grote zegen
gezien George op deze manier meer gesteund wordt en hij ook gestuurd wordt en advies kan vragen.
Het afgelopen jaar waren er mooie en minder mooie momenten. Er heerst dankbaarheid dat het
team in Galesu er voor de kinderen kan zijn en veel voor hen kan betekenen. Het kinderprogramma
is 5 dagen in de week met ca. 30 kinderen van 16:00 uur tot 18:30 uur. Voor die tijd zijn er een aantal
kinderen die huiswerk begeleiding ontvangen.
George had het idee dat het geven van eten aan de kinderen op termijn niet meer nodig zal zijn.
Maar dit heeft hij fout ingeschat. De kinderen hebben het gevarieerde eten en vitaminen hard nodig
waardoor het project gecontinueerd wordt.
Andrea is zwanger waardoor zijn per december voor 2 jaar niet zal werken (zwangerschapsverlof). Dit
is een groot probleem gezien Andrea voor het grootste gedeelte het kinderproject organiseert.
Gorgiana zou een heel goede vervanger zijn echter zijn heeft momenteel op privé gebied problemen.
Vasile heeft met Gorgiana gesproken en het Galesu team bidt dat Gorgiana rust mag ontvangen
waardoor ze een aantal taken van Andrea kan overnemen.
De taken van Andrea zullen op korte termijn overgenomen worden door Anna (vrouw van George)
en Gabriela.
Er zijn te weinig vrijwilligers. Het Galesu team zoekt vrijwilligers die het werk doen vanuit de liefde
van Christus en niet omdat het harde werkers zijn. Het grootste probleem is dat veel mensen niet
willen werken. Doordat de ouders deze mentaliteit hebben krijgen dat kinderen ook het verkeerde
voorbeeld.
De ouders accepteren niet altijd wat er in het project gedaan wordt. Maar ze moeten het accepteren
gezien ze kleding en voedsel ontvangen. 98% van de ouders heeft geen school gehad.
Het project is 12 jaar geleden gestart en heeft een bizar grote verandering in de gemeenschap
gebracht. Dit mede door de ondersteuning van de achterban van BLS.
De relatie met de burgemeester en leraren op school is goed.

Het is heel moeilijk om de basis principes van het leven zoals trouw en eerlijkheid aan te leren.
De Farm (boerderij) bestaat niet meer omdat de kinderen ‘te lui’ zijn om daarin te helpen. Het
betekent vroeg opstaan en voordat de school start de dieren eten geven, eieren rapen, eten zoeken
voor de dieren in het veld en hokken schoonmaken. De kinderen kunnen hiervoor de motivatie niet
opbrengen.
Daarnaast zijn de 3 oudere jongens, die in het huis wonen, gaan werken in de haven. Zij dachten dat
dit veel relaxter zou zijn dan de Farm. Nu zij dit werk doen spreken ze uit dat de Farm nog niet zo
slecht was gezien ze in de haven keihard moeten werken en van 05:00 uur tot 21:00 uur van huis zijn.

Op zaterdag komt er een groep van ca. 10 volwassenen bij elkaar die bijbelstudie ontvangt van
George.
Galesu heeft een nieuw plaatsnaam Nacarcea.
We bezoeken Orassieu new (betekent new city en ligt aan de andere kant van het kanaal) waar ze
een vergelijkbaar kinderprogramma op zaterdag gestart zijn. Hier komen op zaterdag ca. 30 kinderen
die bijbelstudie krijgen en een sandwich. De mensen in deze plaats zijn armer dan in Galesu.
Het ontvangen van rapportage is een erg lastig aspect. We vragen waarom dat is. Rapport is in het
Roemeens een heel negatief woord. Dit stamt vanuit de communistische tijd. Rapport betekende in
die tijd geld afstaan aan veiligheidsmensen.
Dit geld ook voor meeting. Als er in de communistische tijd naar een meeting moest kon je daar niet
openlijk je mening zeggen maar werd je gedwongen om na te zeggen wat voorgezegd werd.
Deze informatie geeft weer waarom bepaalde dingen die wij vragen zo moeizaam gaan.
De grond en gebouwen van het kinderproject zijn illegaal. We dringen eropaan om dit z.s.m. legaal te
maken om problemen te voorkomen. De papieren liggen ter goedkeur bij de notaris en daarna moet
de arbeidsinspectie en de brandweer de gebouwen goedkeuren. De kosten hiervoor bedragen ca.
€ 1.000,00. Als er geld nodig is zullen zij dit aangeven.
George heeft zijn studie afgerond en is de beste student van de klas. Hij heeft 68 punten behaald wat
zeer hoog is. Hij moet alleen zijn eindexamen nog maken.
De kosten voor energie worden voor 50% door de eigen gemeente betaald. Wij zeggen de andere
50% voor het komende jaar toe gezien zijn hiervoor nog niet voldoende inkomsten hebben.
Het ventilatiesysteem van de douches moet vervangen worden. Cristi werkt de climatecontrol
systemen en wij vragen of hij een prijs kan afgeven zodat wij kunnen kijken wat wij hierin kunnen
betekenen. Verder vragen wij wat de kosten zijn voor vervangen van de douchekoppen.
George kan de klapstoelen die wij in Nederland hebben goed gebruiken. Wij zullen deze op transport
zetten.

BLS gaat kijken wat de mogelijkheden zijn voor ondersteuning van Orassieu neu.
Voor de financiële rapportage gaat BLS kijken voor een standaard opmaak zodat het goed inzichtelijk
is wat waar aan besteed wordt. De huidige rapportage is in ‘word’ en dus heel moeilijk te volgen.
Na de lange vergadering waarvan het tweede deel heeft plaatsgevonden bij een houtvuurtje in de
tuin van ons pension in Constanta om 01:00 uur sluit Cristi af met de volgende woorden die hij in het
Roemeens uitspreekt (Radu vertaalt het in het Engels). Wij mogen dit werk met elkaar doen voor
God. Wij mogen het uitzicht hebben dat wij elkaar in de Hemel zullen ontmoeten.
Hij waarschuwt ons allemaal dat het bizar zou zijn als wij ons hele leven voor de kinderen zouden
hebben besteed en niet bij Christus zullen horen. Laten we voorzichtig zijn met te druk te zijn en
daardoor ons geloof en onze persoonlijke relatie met onze Vader vergeten, en uiteindelijk in de
Hemel gemist zullen worden. Bidden en Bijbellezen is het fundament van ons werk.

