Verslag van de Roemenië-reis 2018

Vertrek donderdag 11 oktober, terug donderdag 18 oktober.
Tussen de middag worden we met drie auto’s weggebracht naar Eindhoven.
‘We’ zijn: het rijtje hierboven en bestaat (van links naar rechts) uit:

Aad, Johan, Harold, Izak, Leonieke, Wim, Paul en André
Ik ga proberen de info kort te houden, maar eigenlijk weet ik nu al dat dat niet
gaat lukken.
De drieling:
Nee, niet echt, maar meer in de zin van nieuwe medereizigers. André, Harold en
Paul gingen dit jaar voor het eerst met ons reisgezelschap mee.
Even een klein ‘voorstelrondje’. André, een jonge gozert van rond de 22 jaar, een
gezellige prater met wie je niet zomaar uitgepraat bent. Hij is ook een doener,
want samen met Paul heeft hij een dag meegewerkt aan het kerkje van Orasul

Nou. Tijdens ons bezoek aan Amic – het kindertehuis van Ecce Homo – werd
André duidelijk opgemerkt
door Maria die zijn
aandacht probeerde op te
eisen.
Dan Harold, die als
vertegenwoordiger van
‘Eigenwijs Kinderopvang’ op
zijn onderhoudende manier
een blijvende indruk in
onze herinneringen zal
achterlaten. Heel verrassend was de manier waarop hij de kinderen van het
dagcentrum in Galesu het Nederlandse versje ‘Lees je Bijbel, bid elke dag’
leerde. Harold werd door onze Roemeense vrienden verrast met een
verjaardagstaart en ‘Happy Birthday’, in het Roemeens gezongen uiteraard.
En ten slotte Paul: fijn dat je met ons mee bent geweest. Binnen ons gezelschap
was jij degene die weloverwogen je antwoorden en mening gaf, je staat voor wat
je zegt; heel mooi. Samen met André heb jij een dag gewerkt aan het kerkje van
Orasul Nou, waarbij je van de Roemeense vaklui complimenten kreeg omdat je
zo’n snelle leerling was. Fijn dat jullie er dit jaar bij waren! Het is altijd goed als
er ‘vers bloed’ meegaat. Wij komen al jaren in Roemenië en dan is het gevaar van
gewenning groot. Bedankt voor jullie bijdragen. (Aad)
Chris en Liviu pikken ons op bij het vliegveld. Wel jammer dat het bedrijf van de
huurauto niet te vinden is. Het blijkt een onderaannemer van Hertz te zijn.
Enfin, na een goed half uur reizen we dan toch richting Ecce Homo.
We worden verwelkomd door Maria en Antoinnela. We eten broccoli, bloemkool,
aardappelen en van die dingen waar voorheen kippen op liepen. En natuurlijk
gebak toe; dat doe je in Roemenië. Voor het eten wordt opgediend heeft Liviu
natuurlijk nog wel wat verhalen, zoals het plan om eindelijk dan toch te beginnen
aan de fundering voor een bejaardentehuis. Dat komt in de plaats Draganului (of
zoiets). Het terrein van 1,5 ha. ligt 72 km. verderop en heeft geen industrie in de
onmiddellijke nabijheid, dus schone lucht. Liviu hoopt dat na het leggen van de
fundering meerdere sponsors zich zullen melden, en groepen die komen bouwen.
Na de maaltijd wandelen we nog wat, genieten van de gebruikelijke balkonscène
met een wijntje en dan gaan de meesten naar bed. Hoe het komt, weet niemand,
maar op zulke avonden wordt er heel vaak écht gepraat, waarbij harten worden
gelucht. Uiteindelijk gaan André en ik (Izak) ook naar bed (02.45 uur!).

De volgende morgen (vrijdag 12 oktober) halen we ons ontbijt uit de winkel en
daarna vertrekken we in twee groepen naar sponsorgezinnen en gesponsorde
ouderen. Maria gaat met de helft van de groep de stad in, George neemt ons mee
naar de dorpen buiten de
stad.
We stoppen een keer om
het schitterende
uitzicht op de gevoelige
plaat vast te leggen
(o nee, dat gebeurt
tegenwoordig met de
telefoon).
De mensen die hier wonen, moeten in de zomer zo’n 1,5 km. lopen om beneden
water te gaan halen. De bronnen boven zijn dan leeg.
Moet je je voorstellen: water voor je handen, de afwas, je plantjes, je groenten
wassen, koken, kleding wassen, even wat afspoelen, toilet... Dat laatste zal wel
een emmer of een put zijn, vermoed ik. Ja, als je zo ver moet sjouwen, ben je
vanzelf zuinig.
We rijden langs een paar afgedankte bouwvallen uit de tijd van het communisme.
Afgedankt? Nou, echt niet! Hier wonen zo’n 25 gezinnen in. Onvoorstelbaar!
Tussen de bezoeken door vertelt George dat hij een projectje heeft met 11
gezinnen om gezamenlijk hout te kappen. Dat gaat natuurlijk niet zomaar. Eerst
een vergunning aanvragen en daarna zelf het hout kappen en met een paard-enwagen uit het bos halen. Daarna wordt het verdeeld en moet het eerst minimaal
een jaar drogen. De houtprijs is de afgelopen 5 jaar (schrik niet) ver-ACHTvoudigd, van zo’n 100 naar 800 ron per kubieke meter (een ron is op dit moment
zo’n 22 cent)! Op gas stoken is nog steeds duurder dan op hout en in de heuvels
heeft men geen
gasaansluiting.
We verlaten Padure
(vroeger Padurain) en
komen in Feierduni. We
bezoeken familie Baciu
Cipriati (CJ2542).
Mevrouw zit met haar

dochter buiten op een balk te peren schillen, ze kan moeilijk uit de voeten, want
ze heeft 13 operaties aan haar been achter de rug. De andere dochter is bij de
zeug in het hok. Ze is toen ze haar kind kreeg door haar man verstoten en woont
nu weer (met haar dochtertje) bij haar ouders op de boerderij. De dochter zit
op dit moment dus bij het varken in haar hok. Het varken heeft 4 hele kleine
biggetjes.
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Filmpje
De dochter legt de biggetjes iedere keer opnieuw aan de spenen van het varken.
Niet veel biggen, dacht ik. Maar wat blijkt? We komen juist aan als ‘moeders’ aan
het baren is. Binnen nog een
minuut of vijf zijn er bij
elkaar acht biggen. Daarna
stopt het.
Volgens George komt het wel
voor dat er de volgende dag
nog een paar geboren worden.
Soms krijgt een varken er wel
19 en dat is natuurlijk niet
goed.
We rijden iets verder en komen bij een man met een dochter (CJ2544).
De man is gedeeltelijk verlamd, en incontinent. Afgelopen winter was hij toch
buiten aan het werk met z’n hele kruis
bevroren. George heeft toen extra
broeken voor de man geregeld. Ook deze
keer heeft hij deze bij zich.
Hij heeft destijds ook bepaalde
medicijnen geregeld, waardoor het nu
beter met meneer gaat. De dochter is de
oudste van de vijf kinderen. Ze houdt
zich bezig met het verzamelen van kleine
geel/oranje besjes die ze met een
nagelschaartje een voor een van de
takjes knipt – ze zijn te zacht om met de
hand geplukt te worden. Haar vader haalt
de wat grotere twijgjes alvast weg met
een gewone schaar, zodat de dochter bij
het hart van de takken kan komen om de

besjes te oogsten. De besjes zijn maar zo’n 7 à 8 mm. groot. Een tijdrovend
klusje. Per hele dag lukt het haar om zo’n 3 kilo besjes te oogsten. Als ze de
besjes in het dorp verkoopt, krijgt ze ongeveer € 1,80 per kg. Als ze ze in de
stad zou kunnen verkopen
krijgt ze zo’n € 2,00 à € 2,20
per kg. Maar ja, hoe kom je in
de stad? Die is namelijk 25 km.
verderop. Niet leuk, een hele
dag werken voor zo’n € 5,50. En
dan hebben we het er nog niet
eens over gehad dat je de
takken in het bos moet gaan
verzamelen en thuis moet zien
te krijgen. Ik proef een besje.
Het smaakt nogal bitter.
Volgens George zitten ze boordevol vitamine C en nog wat goede dingen. Deze
dochter (CJ2545) is ook door haar man gedumpt nadat hun dochtertje was
geboren. Ze woont nu weer thuis in dit hardboardhokje naast het ouderlijk huis.
Wat zal het zijn – 2 x 2,5 meter? Wat moet dat worden van de winter met die
kleine tussen het hardboard…
Haar moeder is trouwens in verwachting van de zesde. Ze heeft behoorlijk last
van postnatale depressies. Als er medicijnen zijn, gaat het best aardig, maar ja,
die zijn er niet altijd.
Weer een stukje verder bezoeken we
een oudere dame. Ze heeft vijftien
kinderen gebaard van wie er inmiddels
vier zijn overleden door hartfalen en
psychische problemen. George vertelt
dat vanwege hun geloof in God ze
menen dat ze alles maar moeten laten
komen zoals het komt, vandaar het
grote aantal kinderen.
In het kamertje ernaast slaapt een
zoon, van 40 of 50 jaar. Ook hij is
psychisch niet in orde.
George schrijft een rapportje uit dat
de vrouw moet ondertekenen als

bewijs dat er hout is afgeleverd. De vrouw is 70 jaar oud. George laat ons de
ziekenhuispapieren van mevrouw zien, waarop we 14 verschillende klachten
terugvinden. Ze kan ook maar een paar stappen in huis lopen. Als ze naar buiten
gaat, kun je haar binnen de kortste keren
oprapen omdat ze steeds valt. Ze is
daarom het grootste del van de dag aan
haar bed gekluisterd. Toen we
binnenkwamen en haar een hand gaven, zei
ze: ‘Pace’ (wat ‘vrede’ betekent). Daarom
vraag ik aan George of ze gelovig is.
Inderdaad gelooft ze in God. Ik probeer
via een paar vragen te achterhalen hoe ze
haar toekomst ziet en waar ze naar
onderweg is. Ze straalt en geeft aan dat ze
van de Heere Jezus houdt. Ik zeg haar dat
ik haar dan straks hoop tegen te komen en
dat we dan in dezelfde taal verder zullen
praten. Ze glimlacht vanuit haar gammele
bedje waarvan een afgebroken poot is
vervangen door een stapeltje stenen.
Ze vraagt George voor haar te bidden. We verstaan het natuurlijk niet, maar
bidden samen. Een emotionele ervaring, vanuit deze armoede met het zicht op
die heerlijke toekomst. Ik geef haar een knuffel en we gaan weer verder.
De buren (een vader en moeder met zes kinderen) wonen met z’n achten in een
hokje van 3 bij 3,5 meter! Een paar slapen er op de twee banken en de rest op
een kleedje op de vloer. Het keukentje van 80 x 150 cm. is één stapje lager.
Er staat een kacheltje dat tevens dienst doet als fornuisje. Het stort bijna in.
Ze gebruiken het nog steeds omdat ze geen keus hebben. Later besluiten we
geld te geven om dit gevaarlijke ding te vervangen (ongeveer € 150,=), ook al is
dit niet een gezin dat door B.L.S. gesponsord wordt.
Ook de andere groep heeft gezinnen bezocht.
Hier twee verslagjes van Aad en een filmpje over het passeren van Pata-rut:
IMG_2413.MOV

De dag nadat wij bij Ecce Homo zijn aangekomen staan er onder andere wat
bezoeken aan gezinnen op het programma. Samen met Maria gaan Johan, Harold,
Wim en ik (Aad) op bezoek bij een omaatje (CJ247). Het is een alleenstaande
weduwe van 75 jaar met een pensioentje van € 31,00 per maand. Ze is pas uit het

ziekenhuis, waar ze was
opgenomen in verband
met haar benauwdheid
(astma). Zij en een aantal
familieleden bewonen een
paar huisjes op een erfje
in de provinciestad Cluj
Napoca. Een zelfgebouwd
huisje – of is het een
schuurtje? Als wij zo’n
schuurtje in onze tuin
zouden hebben staan, hadden wij het vandaag nog afgebroken… Het enige raam
in het bouwwerkje is gesneuveld, maar zal door de dader voor de winter worden
gerepareerd. Maar waarom gaat ze niet gewoon in het echte huisje slapen, naast
de schuur? Wel, daar slapen ze al met bijna 20 personen en de vloer is dan ’s
avonds vol… Wat zijn haar echte noden, vragen wij. Dat zijn er twee: 1. in de
zomer kookt ze buiten, maar in de winter is dat niet te doen en nu moet de
kachelpijp gerepareerd worden; en 2. ze heeft nog geen hout om de winter warm
door te komen. Een buurman zal de kachelpijp herstellen en wij beloven aan het
team van Ecce Homo € 330,= voor hout over te maken.

Het laatste bezoek deze ochtend betreft een alleenstaande oude dame. Midden
in het centrum van Cluj lopen we met Maria door een poort die de binnenplaats
van een aantal huisjes afsluit van alle drukte buiten. In een van de huisjes woont
de dame die we gaan bezoeken. Ze is ziek, ze heeft blaaskanker. Op dit moment
gaat het wel redelijk met haar. Haar man is een jaar of zes geleden overleden.
Toen haar man nog leefde, hebben ze het huisje, dat hun eigendom was, een
soort van verkocht. ‘Een soort van’, want de koper wilde alle huisjes op deze
binnenplaats afbreken en er een appartementencomplex voor in de plaats
neerzetten. Als tegenprestatie zou hij voor de verkopers buiten Cluj nieuwe
huisjes bouwen… Dit klinkt alsof een boer zijn landbouwgrond verkoopt en dat
die daarna als dure bouwgrond wordt doorverkocht. Ach, wat kun je doen in zo’n
situatie? Onze komst is voor ons maar een momentopname, maar bepaalde
gedachten reizen toch nog wel met je mee. De vrouw heeft verder weinig of geen
familie en daarom is het bezoek dat Maria elke maand brengt een welkome
afleiding in een eenzaam bestaan. Eenzaam? Misschien toch niet: de vrouw heeft
een levend geloof en dat brengt ook veel vertrouwen met zich mee. (Aad)
Na terugkomst op het kantoor van Ecce Homo worden we verwend met broodjesgezond en koffie. Hierna krijgen we met behulp van de beamer een presentatie
van de werkzaamheden van de afgelopen tijd. Na al deze info brengen we nog
even een bezoek aan het activiteitencentrum aan de rand van het terrein. Hier is
de vorig jaar opgestarte naschoolse opvang van kinderen uit arme gezinnen – de
kosten voor de
opvang (€ 1,63 per
uur) zijn nog niet
een vijfde van de
prijzen in Nederland
(€ 8,-). Ook komt
hier wekelijks een
groep ouderen bij
elkaar, tot 12.00
uur. Na 12.00 uur
komen de kinderen,
tot ongeveer 16.00
uur. Men kan er
maximaal 15 ‘kwijt’.
Vorig jaar hebben we hier een paar duizend euro aan kunnen schenken om het
gebouw verder af te maken en de programma’s te starten. Van de scholen waar

de kinderen ‘s morgens les krijgen, komen zeer goede berichten binnen, dat de
kinderen met sprongen vooruitgaan nu ze op de naschoolse opvang worden
bijgestaan met het maken van het huiswerk. Uiteraard stimuleert dit enorm om
met het programma door te gaan.
Ook is men met deze kinderen op kamp geweest. Heel leuk, maar ook
confronterend. Er waren kinderen bij die nog nooit in een trein hadden gezeten,
nog nooit een echt toilet hadden gebruikt, nog nooit onder de douche hadden
gestaan, nog nooit een stukje vlees hadden gegeten. En dan hebben we het over
kinderen tussen de 7 en 11 jaar. Daar kun je je toch niets bij voorstellen? Een
van de kinderen heeft blinde ouders, die uiteraard enorm blij zijn dat hun kind
hier terecht kan. Voor veel van deze kinderen is psychische hulp nodig.
De vorig jaar door B.L.S. geschonken € 5600,= zijn opgegaan aan de verbouwing.
Jammer genoeg was dat nog niet voldoende, door problemen met de wanden en
de c.v. ’n Mooi project!!!
De volgende morgen (zaterdag 12 oktober) worden we opgepikt door de
directeur van Elpis (Vasile) en z’n ‘handlanger’ ds. Calin (of Gabi).
Met twee auto’s vertrekken we om 06.45 uur richting het zuidoosten.
Ik (Izak) zit bij Vasile in de auto. Het valt me op dat Vasile grote oren heeft,
dus vraag ik hem de oren van z’n hoofd 😊.
Het gaat goed met Vasile. Z’n dochter is inmiddels arts, De ‘kindergarten’ draait
goed en is selfsupporting. Er is een nieuwe directeur aangesteld. Vasile houdt
zich meer bezig met de organisatie van het een en ander.
Ik vraag hoe het met ds. Gite en Agir gaat. Dat gaat prima. Agir was tijdens de
bouw van het Elpis-gebouw nog analfabeet, maar wel leergierig. Nu preekt hij in
de kerk. Onvoorstelbaar!

Het is overigens schitterend weer. Alle dagen kregen van de weersverwachting

een 9 toebedeeld. Het landschap – of moet ik zeggen: de landschappen? –
waaraan we voorbijtrekken, is schitterend. Ook hier en daar weer grote kuddes
schapen, en in de verte zien we af en toe een ree.
Als we een beetje doordouwen, kunnen we misschien nog net bij daglicht een
bezoek brengen aan de in aanbouw zijnde kerk (een multifunctioneel gebouw) van
Orasul Nou. En ja hoor, het lukt! Vorig jaar hebben we de betonnen fundering
van het gebouw gezien. De
afgelopen drie weken is er
keihard gewerkt aan de houten
opbouw. De boel is bijna wind- en
waterdicht. En alles is volgens
de normen van deze tijd
gebouwd. Paul (een specialist in
isolatie en alles wat daarmee
samenhangt) spreekt z’n
waardering uit over de keuze van
de moderne materialen die
gebruikt zijn en zullen worden.
(Filmpje) Er komt vloerverwarming in, er komen hele dikke wanden enz. enz.
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Schitterend is het ingebouwde kruis van dubbel glas in de voorgevel.

Wij gaan naar het hotel terwijl de bouwlieden lampen opzoeken om ook in het
schemer die ene wand nog afgestuukt te krijgen.

Zo hé… Onze vriend Radu
heeft even een hotel voor
ons geregeld. In deze
periode is er vrijwel niets te
beleven in Constanta, aan de
kust. ’s Zomers is het er een
drukte van belang. Het
rizzelt er van de hotels,
maar waarom hebben wij
zo’n luxe ding? Nou, dat zit
zo… Meneer is naar het
hotel gestapt en heeft
gezegd dat hij voor een
groep van 10 personen voor
4 nachten onderdak nodig
had én, had hij erbij gezegd:
‘Dit is mijn budget; doe je
dat ervoor?’ Laat dat hotel
nou ‘ja’ zeggen. Een heel luxe
duikers-hotel. Allemaal
versieringen en helemaal vol
foto’s van vóór ‘de
mobiliveertien van
achtiensatie’. Echt leuk. En dan hier en daar oude kano’s en duikuitrustingen.
Enfin, je ziet het wel aan de plaatjes. Je zou je gelijk afvragen: ‘Wat zijn jullie
daar wezen doen, jòh, in Roemenië?’ Wel een schril contrast met wat we gezien
hebben, hoor!

De volgende morgen
(zondag 14 oktober)
vertrekken we naar
Galesu, naar de kerk. Na
een hartelijke ontvangst
nemen we plaats op een
stoel of zo’n heel oud
keihard kerkbankje. Gabi
preekt over Psalm 34 vers
2: ‘Ik zal de Heere ten
alle tijden loven, Zijn lof
zal voortdurend in mijn
mond zijn.’ Nee,
inderdaad, niet te volgen,
maar dat geeft ook niet.
Het is trouwens
Thanksgiving deze zondag.
Dat is dan ook te zien aan
de aankleding van het
podium.
Dat ‘ten alle tijden’ – dat
is nogal een dingetje
natuurlijk, zeker als je
daar woont. In dit lied zingen de kinderen ‘Mulțumesc’. (Dank u wel)
Veel muziek! Emie
zingt schitterend
en begeleidt
zichzelf op het
keyboard
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(filmpje) -8b89-05b9635f4483.mp4
en George doet een
beurtzang met de
jeugd.

Paul merkt na de
dienst iets op in de
trant van:

‘Wat doen wij moeilijk, zeg. Waarom kan dit bij ‘ons’ niet?’
Uiteraard mag
Wim weer wat
over het werk
van B.L.S.
vertellen.
Hij geeft aan dat
wij veel leren
door naar
Roemenië te
komen en dat zal
andersom ook
het geval zijn.
‘We zijn naar
beide kanten een
zegen voor elkaar. God werkt onder ons. Fijn om zo samen Zijn gemeente te
kunnen zijn. Er zijn hier voldoende predikanten, dus preken ga ik niet. Wél wil ik
drie verzen uit de bijbel aanhalen, namelijk 1 Petrus 4 vers 9 t/m 11. Daar staat:
‘Wees gastvrij voor elkaar, zonder morren. Laat ieder de anderen dienen met de
genadegaven zoals
hij die ontvangen
heeft, als goede
beheerders van de
veelsoortige genade
van God. Als iemand
spreekt, dan als
iemand die de
woorden van God
spreekt: als iemand
dient, dan als
iemand die dient uit
kracht die God
schenkt; zodat God
in alles verheerlijkt
wordt door Jezus Christus. Hem komt de heerlijkheid en de kracht toe tot in
eeuwigheid. Amen. Veel mensen om ons heen begrijpen niet wat wij helemaal in
Roemenië gaan doen. De wereld begrijpt ons werk niet, maar God motiveert ons.

We bidden voor jullie en voor de voortgang van het werk alhier.’ Tot slot brengt
Wim de groeten over van de gemeenten uit Nederland.
Hierna wordt de dienst vervolgd en worden Anna en Alexandra opgedragen,
waarna de voltallige kerkenraad bidt en hen zegent.
Vasile komt aan het
woord (of moet ik
Woord schrijven?).
Hij spreekt vanuit 1
Samuel 1 over Hanna
die haar hart
uitstort voor God
omdat ze kinderloos
is. Daarna over
Samuel die alleen
achterbleef bij Eli en
z’n zonen. Die zonen
kenden de Heere
niet en waren
verdorven.
‘Laat de kinderen tot Mij komen en verhindert ze niet’ (Mattheüs 19).

Na de dienst krijgt heel de gemeente een maaltijd aangeboden. Het is een
gezellige drukte.

Na de maaltijd blijkt dat ook de gemeente weet dat Harold jarig is.

‘s Middags
hebben we de
eerste
bespreking met
‘het kader’.
George bedankt
voor alle
support van het
afgelopen jaar.
Het viel het
afgelopen jaar
allemaal niet
mee doordat Anna en nog iemand uit de club in verwachting waren. Schitterend is
het te merken dat 99% van de kinderen de andere kinderen wil helpen. De
kinderen willen hier in de vakanties niet stoppen, dus draait alles ‘gewoon’ door.
Ook de kinderen uit Orasul Nou komen nu mee met het kamp. Dus ja, meer
kinderen > meer eten?!
Drie verstoten kinderen worden opgevangen door George en zijn team.
Oma heeft de kinderen naar een ander gebied gestuurd, maar Elisabetha wilde
terug. Zij woont nu bij een gezin dat het toch al zwaar heeft met zes kinderen.
Ze houden erg veel van elkaar, maar het is moeilijk om alle monden te vullen. We
vragen wat concreet nodig is aan extra kosten voor Elisabetha. De twee andere
kinderen wonen nu bij hun oma.
De naschoolse begeleiding is met name voor zo’n vijftien kinderen keihard nodig
en daar start men ook echt meteen na schooltijd mee, maar de volledige groep is
toch wel uitgegroeid tot ongeveer 45 kinderen.
In Constanta zijn twee vrijwilligers, die graag gratis les willen komen geven. Het
enige probleem is dat ze geen financiële middelen voor vervoer heen en terug
hebben.
Radu neemt het woord en prijst onze hulp en geeft aan dat het een grote zegen
is. Ze hebben geleerd te plannen en hebben/houden nu beter overzicht.

Begin 2018 konden ze het hoofd maar net boven water houden. We vermoeden
dat dat in 2019 veel beter zal gaan. Daarom wil Radu blijven werken met ‘de door
Wim aangeboden’ Exel-sheet en hij verwacht dat dat steeds beter zal gaan.
Van z’n werk heeft hij weer wat hout gekregen, maar er komt steeds meer
without binnen in plaats van hardhout. Ze komen nog zo’n 70 % tekort voor de
komende winter, + € 600,00.
Ze willen ook graag een boiler
aanschaffen van € 250.= die
kost zo’n € 15.= per maand aan
gas en dat is goedkoper.
Harold biedt deze direct aan.
MOOI! Het meubilair nadert
zijn einde. Ze hopen het dit
jaar nog te kunnen gebruiken,
maar voor volgend jaar zullen
ze op zoek moeten naar
ongeveer zestig stoelen en
acht stevige tafels. Ook beginnen de radiatorkranen het zachtjesaan te begeven
en gaan lekken (Wim gaat op zoek naar vervangende kranen). Verder dient er aan
de buitenkant van het gebouw het een en ander gerepareerd te worden en het
transport-busje waar de kinderen van Orasul Nou mee worden gehaald en
gebracht heeft de bijnaam ‘Rode bom’. Die is echt op en dat is dus een aardig
probleem.
Wel schitterend om bijvoorbeeld te vermelden dat Orasul Nou gisteren nog een
tekort van € 5000,00 had en dat vanmorgen de toezegging vanuit Amerika
daarvoor binnen was.
Maandag 15 oktober hebben we een bespreking in het hotel.
Sommigen zijn naar de zonsopgang gaan kijken. Bij ons in the Netherlands kun je
hem in zee zien ondergaan, maar hier zie je hem uit zee opkomen. Kijk maar.
f3ff792b-2628-410c8f6d-6766364248cc.mp4

Nadat Paul en André zijn
‘afgevoerd naar het werkkamp’
Orasul Nou om aan de bouw van
het nieuwe kerkje te gaan
meewerken, gaan wij aan de
koffie en praten we verder
over Galesu.
De vraag wordt gesteld of er
niet iemand bij kan worden
gevraagd voor een stuk
administratie. Er volgt een heel
apart antwoord: als je iemand
uit de mensen van Galesu daarvoor aanstelt, zal deze zich binnen de kortste
keren vér verheven voelen boven de anderen van de groep. Dit komt door de lage
opleiding, en gaat echt wel problemen opleveren. Eigenlijk zou iemand van buiten
dat moeten komen doen, bijvoorbeeld iemand uitzenden vanuit de kerk van
Constanta.
Toch zal Radu ontlast moeten worden. Hij zal moeten delegeren, wil hij er niet
aan onderdoor gaan.
Tussendoor eten we brood en soep…………. en

Rusten we wat uit.
‘Vreselijk’, 😊 het lijkt wel juli!
Men zal er achter moeten zien te
komen hoeveel ouders er op dit
moment een inkomen hebben en
hoeveel zij verdienen, in verband met
een eigen bijdrage.
Er is een groot verschil tussen de
mensen uit de stad en mensen uit de
dorpen. Mensen uit de stad hebben
ontdekt dat er echt gewerkt dient te
worden, maar mensen uit de dorpen
zijn (sorry voor de uitdrukking) luier
dan mensen uit de stad. Dit komt
omdat zij veel minder zijn opgeleid en
voornamelijk handwerk verrichten.
Het valt echt niet mee om deze
mensen bij te spijkeren.
Tijdens de bespreking komt er een
bedrag voorbij van € 150,00. JanWillem dient dit te splitsen in € 15,00
en €135,00. Jan-Willem zal nu wel
weten waar het over gaat, maar voor
mij is het op dit moment acadabra. En
inderdaad, later blijkt Jan-Willem van de hoed en de rand te weten over de
verdeling van dat bedrag. 😊
Nogmaals: Het is nu even heel belangrijk om te weten te komen wat de
vervoerskosten zullen zijn van die twee vrijwilligers die uit Constanta willen
komen om díe oudere kinderen te kunnen coachen die op hun beurt de jongeren
weer verder willen helpen. Men zal dit onderzoeken.
Het TUMI- project komt even aan de orde.
Het project wil mensen uit de dorpen opleiden tot predikant.
Veel nieuwe predikanten hebben geen zin om zich in zo’n klein dorpje te vestigen.
Er is best veel animo bij mensen uit de dorpen om de opleiding te volgen.

In zes verschillende afdelingen (1 in Oekraïne en 5 in Roemenië) worden er op dit
moment 64 personen opgeleid. De planning is om dit uit te breiden naar 100
personen in maximaal 10 verschillende plaatsen.
Over het algemeen zijn het arme mensen die zelf de studie nooit zouden kunnen
betalen. ‘Amerika’ heeft de vertaling van verschillende studieboeken voor haar
rekening genomen. Om te voorkomen dat er scheefgroei ontstaat, zijn er twee
mentors die van tijd tot tijd alle afdelingen bezoeken en controleren.
Tot op dit moment werkt dit erg goed. Naast Gabi is er een zekere Victor
vrijgemaakt om dit werk te doen. Het schooljaar loopt van september tot
ongeveer mei/juni omdat er dan op het land geoogst dient te worden.
De schooldagen verschillen hier en daar. Sommige deelnemers kunnen twee keer
per maand, andere 1 keer per week. De ene keer in deze kerk en de andere keer
in een andere kerk. Iedere kerk heeft een eigen counselor. Grote kans dat zo’n
counselor zich heel wat gaat voelen en daarom is het goed dat Gabi en Victor de
vinger aan de pols houden. Gabi laat ons meerdere foto’s van klassen met
studenten zien.
Veel studenten komen uit
dorpen. Ieder dorp heeft zo
zijn eigen problemen. Deze
mensen begrijpen de
kerkgangers omdat zij
dezelfde problemen
tegenkomen.
Zij die in de grote stad zijn
opgeleid, hebben andere prioriteiten. Daar gaat het meer over de kerk, de grote
groepen jeugd, de financiën enzovoorts.
We hebben mensen nodig die bekend zijn met de
problemen van hun hoorders.
Ze moeten thuis zijn in de problematiek.
Als B.L.S. besluiten we de steun aan dit project zeker
te continueren.
Er wordt nog even fijntjes opgemerkt: ‘Denk niet in
projecten, maar in mensen.’
Lees ook de vertaling van de info van Ds. Calin:
Jezus uit de foto geknipt.

Opzet van de klassen
Er zijn vier plaatsen waar lesgegeven wordt aan in totaal 62 studenten. Er is een
lesplaats waar al twee modules behandeld zijn in een cyclus van drie jaar.

Snelheid was geboden vanwege de beperkte mogelijkheden van de studenten om
informatie te verkrijgen. Zij kwamen uit Romagemeenschappen (zigeuners) met
weinig of geen leesvaardigheid. Er is nog een lesplaats waar de opzet van de
bijeenkomsten aangepast wordt (noodzakelijk vanwege de vele verhuizingen van
de studenten op zoek naar werk).
De lesperiode begint in september en gaat de hele winter door, tot begin mei. De
reden voor deze opzet is de agrarische achtergrond van de meeste locaties.

Voor de betrokkenheid van het TUMI-programma in deze gemeenschap kon men
de afgelopen lente een nieuw
kerkgebouw in gebruik nemen. Dit was
mogelijk door de inspanningen van onze
nationale mentor Victor Sainiuc (de
eerste links, met het gestreepte
overhemd) die de stuwende
kracht achter deze onderneming was.
Aantal studenten
Het totale aantal studenten op dit
moment is 64, verdeeld over vier
lesplaatsen (in Roemenië en de
Oekraïne.)
De start van nog vijf lesplaatsen is
gepland in Roemenië, met een totaal
aantal van 38 potentiële studenten. Dit zal plaatsvinden in de volgende maanden
van dit jaar (2018). Op 23 november zal de eerste bijeenkomst in Odessa
plaatsvinden met
mensen uit 23
Roemeense kerken
in dat gebied; op 1
december de eerste
bijeenkomst met
een andere groep in
Roemenië, de stad
Marghita (ongeveer
200 km. ten
noordwesten van
Dej) en een andere
in het zuiden.
Het doel is een
aantal van tien
plaatsen in stand te
houden, met ongeveer 100 studenten uit Roemenië en Oekraïne.
Aantal mentoren
Op dit moment kunnen we spreken van twee nationale mentoren (of
coördinatoren) en zeven plaatselijke mentoren.

a. Nationale mentoren (coördinatoren): omdat alle lesplaatsen in grote
geestelijke en materiële nood verkeren, noodzaakt het gebrek aan bevoegde
mentoren ons om assistentie vanuit ons hoofdkwartier in te zetten. Om goed
lesgeven te verzekeren is het zeer belangrijk voor enkele lesplaatsen om
geholpen te worden
door onze nationale
mentoren. Zij zijn
bereid en in staat
om te reizen en zijn
op geestelijk en
opvoedkundig
gebied bevoegd
lessen en
begeleiding te
geven aan de
studenten.
b. Plaatselijke
mentoren: dit zijn
mensen die
voldoende bevoegdheid bezitten om les te geven in de Capstone Modules in hun
eigen situatie en locatie, maar die hulp en evaluatie van de nationale mentoren
nodig hebben. Om een goede start van iedere nieuwe module te verzekeren, zal
de nationale mentor de eerste les van elke nieuwe module bijwonen terwijl de
lokale mentor zal verdergaan met de lessen en alle andere taken.
Soms, in bepaalde locaties, wordt het gezag van de lokale mentor verhoogd door
de aanwezigheid en de assistentie van de nationale mentor.
Ontwikkelingsstrategie
Om het de studenten gemakkelijk te maken, besloot TUMI in Roemenië het
onderwijsproces te verdelen in twee cycli van elk drie jaar. De eerste periode
van drie jaar zal zes modules omvatten die bestudeerd moeten worden en die de
basiskennis zullen leveren voor het geestelijk ambt. De keuze van de modules
houdt rekening met de vaardigheden en de behoeften van elke specifieke locatie.
Degenen die een meer diepgaande studie willen volgen zullen de tweede cyclus
met de rest van de zes modules nemen.
De reden achter deze structuur is het feit dat er een beperking is in de snelheid
waarmee de modules bestudeerd kunnen worden; er is ook een tijdsfactor die
binnen redelijke grenzen gehouden moet worden.
Hoewel, als er locaties zijn waar de snelheid opgevoerd kan worden en het aantal
modules verhoogd, dan is er geen belemmering om dat te doen, mits de studenten
en de plaatselijke kerken daartoe aangemoedigd worden en voordeel hebben van
dit leerproces.

Sleutelfactoren voor het starten van een nieuwe lesplaats:
- een minimum aantal geïnteresseerde potentiële studenten;
- een bevoegde plaatselijke mentor;
- een erkende behoefte van de kerken aan geschoolde leiders;
- financiële bronnen om de kosten van het drukken van de modules en de
reiskosten (indien nodig) voor de nationale mentor te betalen.
Overzicht van het afgelopen jaar
Door Gods genade werden in de laatste maanden van 2018 kerken in
verschillende delen van Roemenië en Oekraïne bezocht en geholpen met de
opleiding voor de leiders of ze werden aangemoedigd om te investeren in de
opleiding van hun geestelijk leiders. We worden er nederig van als we zien hoe
God dit lesprogramma gebruikte om veel pastores en leraren in verschillende
kerken te helpen. Terwijl wij de vele uitdagingen en moeilijkheden zien die de
meesten van deze mensen en hun kerken hebben, is het bemoedigend voor ons te
zien dat zij vastbesloten zijn om verder te gaan op weg naar de voltooiing van de
opleidingen, zodat ze beter in staat zijn om de plaatselijke kerk te dienen. En
dat is een ware zegen voor ons. Maar we erkennen ook dat niets van dit alles
mogelijk geweest zou zijn zonder dat God voor nog een nationale mentor had
gezorgd in de persoon van Victor Sainluc, die bereid was op reis te gaan en tijd
te besteden aan verschillende studenten in diverse delen van het land.
De gunstige gelegenheid voor het ontwikkelen van het TUMI-programma in
Roemenië en Oekraïne is te zien in het verlangen dat de mensen en de
kerkleiders aan de dag leggen voor het verbeteren van hun kennis over de manier
waarop ze de lokale kerken beter kunnen dienen.

Deze gelegenheid brengt echter ook grote uitdagingen met zich mee.

Onze taak is het om de bronnen te vinden voor het dekken van de uitgaven voor
reis- en verblijfskosten voor de nationale mentoren als ze rondreizen in het land
en in Oekraïne om les te geven en de diverse lokale mentoren, de TUMIstudenten en de plaatselijke kerken te ondersteunen. We hebben goede moed om
met dit werk door te gaan, omdat God mensen, kerken en organisaties in
beweging heeft gebracht om enkele van deze kosten op zich te nemen. Maar als
de missie groeit, dan groeien ook de kosten en de noodzaak die te dekken is
voortdurend aanwezig. Nog een belangrijk aandachtspunt is de afkomst van onze
TUMI-studenten. Bijna allen komen uit gebieden in Roemenië en Oekraïne met
grote materiële behoeften, en de armoede in geestelijk en stoffelijk opzicht is
extreem hoog. Door deze situatie is het voor de studenten onmogelijk
studiemateriaal te kopen dat nodig is voor het programma. Wij kunnen dit
materiaal in Roemenië drukken en tegen de laagst mogelijke prijs aanbieden aan
de studenten, maar toch kunnen de meesten deze kosten niet dragen. Om hen te
bemoedigen en uitval uit het programma te voorkomen proberen we zelf in de
kosten van de materialen bij te dragen. Als er maar een handjevol studenten zou
zijn, was het aantal boeken kleiner en zou het wat makkelijker zijn. Maar door
het groeien van het programma en de toename van het aantal boeken dat gedrukt
moet worden, zijn de kosten een last voor het programma geworden. We konden
met een plaatselijke drukkerij afspraken maken over het drukken van een
bepaald aantal boeken voor het doorlopen en de ontwikkeling van het programma
voor 2019 en 2020. We hebben het over het drukken van ongeveer 200
exemplaren van elk studieboek. Ik zal u een gedetailleerde spreadsheet geven
van het totale aantal voor dit programma. We zijn ons bewust van al deze
moeilijkheden en we vertrouwen op de Heer dat Hij erin zal voorzien omdat we
weten dat dit niet onze missie is maar de Zijne. Dit is niet ons initiatief: we zijn
niet meer dan trouwe dienstknechten die bereid zijn te luisteren en Zijn
opdrachten en richtlijnen te gehoorzamen omdat we op Hem vertrouwen dat Hij
alles geeft wat nodig is om deze taak te volbrengen. We weten dat dit niet onze
missie is en niet onze eigen inspanning. Het is Zijn werk, Zijn plan, Zijn weg en
wij zijn Zijn dienaren. Daarom vertrouwen wij op Hem voor leiding, hulp en
succes in dit ondernemen.
Hem zij de glorie.
Calin G. Morar.

We halen Paul en André weer op en kijken naar de resultaten.
Paul heeft een snelcursus stuken gevolgd en heeft de dagen na deze klus goed in
de gaten
waar
precies z’n
hamstrings
zitten. Het
is hem goed
afgegaan.
De bouwers
waren zeer
tevreden.

Ook André heeft niet
stilgezeten.
Een gigantisch blok beton lag
precies dáár waar het riool
ook wilde lopen.
Meneer heeft uren op een
grote boormachine gehangen
om die ruimte voor de buis te
creëren. Knap hoor! Wat een
doorzetter.
Terwijl de andere vijf gasten
uit Nederland in het gebouw
naast ons een feestje
bouwen – nou, zeg maar
FEEST! – vergaderen Gabi,
Vasile, George, Wim, Aad en ik
in het huisje van de zus van
George, achter de kerk. We

willen even weten hoe het op dit moment met George gaat.
George is heel blij met de resultaten. Als voorbeeld geeft hij aan dat de scholen
willen weten hoe het programma in de naschoolse opvang in Galesu eruitziet.
Ze hebben de afgelopen 20 jaar nooit zulke talentvolle studenten op hun scholen
gehad.
George’ gezin bestaat nu uit 7 personen. Daarom heeft hij z’n auto met een
bijbetaling van € 500,= met iemand die minder personen in huis had geruild voor
een jongere 7-zitter.
De Dacia Logan heeft trouwens een beurt gehad van € 265,=.
Met zoon Emie gaat het erg goed. Ondanks het feit dat hij nu 13 jaar oud is,
vertoont hij geen puberaal gedrag. Met Alexandra gaat het ook goed. Voor ze in
het gezin kwam, had ze behoorlijk last van depressies.
Ik vraag of het goed gaat tussen Alexandra en zijn dochter. Hij bevestigt dat
het echt goed gaat. Alexandra was na de geboorte van het nieuwe dochtertje wel
erg verdrietig. Uiteindelijk kwam het eruit: ‘Nu is er natuurlijk voor mij geen
kamertje meer.’ ☹ George stelde haar gerust door te zeggen dat zij niet
eerder het huis uit gaat dan dat ze gaat trouwen!
Vanaf haar derde jaar zit ze al in het programma. Haar vader was overleden en
haar moeder heeft haar toen bij een tante gedumpt. Ze is nu 11 jaar.
We vragen Vasile nog even of er van de kleding die we naar Dej hebben
verstuurd ook een gedeelte ‘doorstroomt’ naar Galesu. Dit gebeurt inderdaad.
Even over Radu. Radu is net zo gestrest als George 5 jaar geleden.
Radu is een van de leiders van de kerk. We vragen ons af waarom hij zondags na
de dienst ook nog eens mee
ging bedienen bij het eten
terwijl hij meer dan genoeg
aan z’n hoofd heeft.
Ja, zo zit hij (man met
zwart overhemd in het
midden) nu eenmaal in
elkaar. We besluiten hem
voor we weer naar
Nederland vertrekken
ernstig te waarschuwen, dat
hij toch rust zal moeten
nemen.

Ik zei al (sorry, schreef al) dat ze naast ons een FEEST aan het bouwen waren.
Daar zal ik een ander over aan het woord moeten laten.
Wel hebben we inmiddels begrepen dat ze daar in Galesu ‘Lees je bijbel, bidt
elke dag’ nu niet alleen in het Roemeens en het Engels,
maar ook in het Nederlands kunnen galmen.
Johan schreef het volgende hierover: Met veel zin rijden we ’s morgens naar
Galesu, voor een bezoek aan de
kinderen en voor overleg. Maar
eerst nog even een tussenstop om
wat lekkers te halen voor de
kinderen. Bij aankomst voelen we
ons weer erg welkom. Nadat de
dozen naar binnen zijn gedragen,
gaan wij (André, Paul, Harold,
Leonieke en ik) ook het gezellige en
erg volle lokaaltje binnen. De
kinderen zijn blij ons weer te zien.
Terwijl Emi op het keyboard de
liedjes speelt en begeleidt, galmt
het gezang van de kinderen en ons
het gebouwtje uit. Met gebaren
worden de liedjes nog leuker
gemaakt, en ik probeer dan ook
mee te doen, wat echt nog niet zo
makkelijk blijkt te zijn. Nadat er
begonnen is, gaat er geknutseld worden. De kinderen krijgen een papieren pop
die ze zelf mogen afmaken met stickers en viltstiften. Terwijl wij helpen met
het figuurtjes maken, en veel lol hebben met de kinderen, worden we verwend
met vrolijke keyboard-muziek en een duet van Emi en nog een ventje. Als de
knutsel klaar is, krijgen de kinderen een lekkere warme maaltijd, en wij helpen
een beetje met het uitdelen, verdelen en opruimen. Na het eten is het tijd om
weer een aantal liedjes te zingen. Totdat het liedje ‘Leis ja baibal bid elka dah’
gezongen wordt. Ja ja, die kennen wij Hollanders ook, ja. Precies: lees je bijbel,

bid elke dag. Het liedje staat op het bord geschreven, en wordt in het Hollands
en Engels erbij geschreven. En er wordt nu net zolang geoefend in (jawel)
3 talen!!! tot er uit volle borst door iedere aanwezige wordt meegezongen,
inclusief de gebaren. Dan blijkt er ook nog
iemand jarig te zijn. André en ik tillen de
jongen hoog op en hij wordt ook nog in het
Hollands toegezongen.
En, ja ja, dan komt het lang verwachte
moment van voetballen, en zo kan de rest
van de overgebleven energie van jong en
oud worden kwijtgeraakt, en nadat we
helemaal weggespeeld zijn door de jongere
generatie komt ook aan dit bezoek helaas
een eind. De kinderen worden opgehaald en
de rest gaat ook richting huis, waarna wij
in de auto stappen voor het volgende dat
op de planning staat (aldus Johan).
We nemen afscheid van Galesu en van al
de mensen die daar aan het werk zijn.
Hopelijk tot volgend jaar!
We rijden terug naar het hotel en vandaar
naar een restaurant.
Wat een spul zeg…
Met waterpartijen
en aan de muur een
vernuftig in elkaar
gezette cirkeldraai-draai-in
elkaar overgaandtandwielen-apparaat
met allerlei
riempjes en twee
gewichtsarmen. Ik
doorzie het
systeem niet; het
doet me denken aan het verhaal uit Ezechiël 10, over al die raderen die in elkaar
draaien. Alleen mis ik al die ogen.

We eten met een
mannetje of 17 aan
één lange tafel.
Véél te veel
natuurlijk zo’n
toetje: ‘Nou, dan
nemen wij samen wel
een toetje.’ 😊
Na afloop nemen we
afscheid en pakken
ons laatste nachtje
in het luxe hotel.

Ervaringen van de eerste keer naar Roemenië:
Al jarenlang kreeg ik de belevenissen te horen na elke Roemeniëreis. Het
verlangen was er om ook een keer met eigen ogen te zien wat de situatie in
Roemenië is. Een land zó dichtbij en lid van de Europese Unie, maar tegelijkertijd
ook zo ver weg. Dit jaar was er de mogelijkheid om mee te gaan. Daar ben ik erg
dankbaar voor. De reis naar Roemenië is voor mij heel verrijkend geweest. We
hadden een fijne groep, allemaal bedankt!
De passie waarmee social workers er elke dag weer op uit trekken om mensen in
nood te ondersteunen, het geloofsvertrouwen dat er is in de Heere – heel gaaf
om te zien. Maar ook confronterend. Hoe sta ik in het leven? De nood is zo enorm
groot onder een deel van de bevolking en de hulpmiddelen zijn maar beperkt.
Wat hebben wij het dan enorm goed in Nederland. Persoonlijk, maar ook zo veel
sociale voorzieningen zijn in Nederland goed geregeld. We hebben gezien wat
een beetje hulp al kan doen met mensen. Daarom blijf ik me inzetten voor het
werk van Basic Life Support! Doe(t) u/jij ook mee? (Paul v.d. Hek)
Kort verslag van maandag 15 oktober.
Na een aantal dagen Roemenië met heel veel indrukwekkende ervaringen zat mijn
hoofd behoorlijk vol! Wat zou het heerlijk zijn om even een dag iets te gaan
doen. Handen uit de mouwen, lekker werken en mijn hoofd leeg maken. En die
kans kregen André en ik!
We konden een dag meehelpen met de bouw van de nieuwe kerk in Orasul Nou.
Werkkleding en handschoenen werden geregeld en we gingen aan de slag. Ik heb

de hele dag de buitenkant van de kerk staan stuken, een geweldige ervaring. Een
heerlijk herfstzonnetje, gedachten de vrije loop laten, mooie gesprekken met
Theo (de Roemeense aannemer) en een overheerlijke lunch. Een dag om niet snel
te vergeten. En een fantastische afsluiting van de dag in Nazarcea/Galesu.
Fantastisch hoe enthousiast de kinderen meezingen en kunnen genieten van – in
onze ogen eenvoudige – knutsels. En in drie talen ‘Lees je Bijbel, bid elke dag’
zingen, hoe gaaf is dat! En dat ik deze maandag niet snel zou vergeten, daar
kwam ik dinsdag wel achter. Door continu het onderste deel van de muren te
stuken wist ik de dagen erna waar mijn hamstrings zitten… (Paul v.d. Hek)
De volgende morgen (dinsdag 16 oktober) eten we een beetje bijtijds en rijden
terug richting Cluj-Napoca. Onderweg heeft Calin (of wil je hem Gabi genoemd
hebben, of dominee Morar?) een verrassing voor ons. We stoppen en stappen in
een aanhanger die achter een zware tractor hangt. Deze brengt ons een flink
stuk hogerop bij een kasteel-fort-achtig gebeuren met een stukje stad (15
huizen?) daar aan vast. Oud? Jazeker, héééél oud. Er dient ook geklommen te
worden. Maar ook de
mensen die niet meer zo
heel fit zijn volbrengen
de tocht. Echt een oud
zootje, kijk maar naar
de plaatjes. (Janneke
zou nu zeggen: ‘Echt een
cultuurbarbaar, die man
van mij.’)

Uiteindelijk
belanden we
weer in ClujNapoca. We
zoeken ons
bed of ons
snurkkamertje
op, en na de
nacht rijden
we op tijd
naar Simleu.

Woensdag 17 oktober:
We dachten dat er iemand van Ecce Homo met ons mee zou gaan, maar volgens
hen was daar al iemand die voor ons zou vertalen.
We laten derhalve de huurauto staan en nemen met ons achten het busje van de
stichting. Wel zo gezellig. Wim rijdt ons. Bij aankomst is Claudia, de
maatschappelijk werkster, verrast dat Chris er niet bij is. Ze was er vast van
overtuigd dat die mee zou komen om te vertalen. Ze belt naar Danuts (haar man,
de predikant). Die is weer zo handig om een gemeentelid in te schakelen.
We pikken het gemeentelid (Damaris) op en steken schuin de straat over, want
daar is ‘ons’ eerste gezin al (SL 313).
We ontmoeten Ramona. Haar man zat wegens poging tot moord in de gevangenis,
voor een jaar en zeven maanden. Het was geen poging tot moord. Het zat zo:
Haar man had een
tijdelijk baantje
gevonden als
schaapherder. Op
een avond kwamen
er twee dronken
gasten die een
schaap wilden
stelen. Er
ontstond een
gevecht, maar
omdat de
schaapherder iets
te eten aan het bereiden was, had hij een mes in zijn hand. Tijdens het gevecht
stak hij per ongeluk een van de mannen in zijn arm en ontstond er een snijwond.
Resultaat: de gevangenis. Ramona werkte in een meubelfabriek, en kwam nu niet
meer rond met haar salaris. Ze leende geld.
Maandelijks ging ze naar de gevangenis. Ze heeft twee dochters, een in klas 6 en
de andere in klas (o… gemist 😊). Sinds september is haar man weer vrij.
Hij werkt waar hij maar kan, en zij komt er zachtjesaan weer bovenop en hoopt
binnenkort haar werk weer te kunnen oppakken. Ze hebben één kamer voor de
dochters klaar. Ze hebben een wateraansluiting nodig. Hij bouwt aan het huis
(wat hij gedaan heeft, ziet er trouwens goed uit). Ze hebben nog € 775,= schuld.
Het lukt ze om gemiddeld € 100,= per maand af te lossen.
Graag zouden ze vóór de winter het afdak voor het brandhout afmaken, maar
daar ontbreken nog 6 palen voor (kosten ongeveer € 150,=).

Later besluit B.L.S. het geld voor de palen ter beschikking te stellen.
Door naar het tweede gezin (Sl 301). Claudia zegt: ‘Sorry hoor, jullie vonden het
toch niet erg dat wij een stukje moesten rijden om bij dit gezinnetje te komen?
Het is belangrijk dat jullie hier op bezoek gaan.’ Zo verontschuldigde Claudia zich
toen wij dachten: waar gaan wij nu helemaal heen? Ver uit de stad weg, buiten de
randen van Simleu, en dan een heel stuk door de natuur.
Claudia was gebeld door het ziekenhuis: of de kerk iets kon betekenen voor dit
gezinnetje? We komen bij een alleenstaande vrouw die de zorg heeft voor haar
gehandicapte dochter van 22,
haar autistische zoontje van 5 en
haar demente moeder. Toen wij
aankwamen, was de vrouw bezig
met het schoonmaken van een
vloerkleed. Elke keer verbaas ik
me over het feit dat sommige
mensen in staat zijn met de
beperkte middelen die zij hebben
alles er zó schoon en proper te
laten uitzien. En dan te bedenken
dat er door de droogte bijna geen
water in de put aanwezig is.
Inmiddels zijn we al weer even
terug in Nederland. Regelmatig

moet ik aan haar
denken, hoe
bescheiden zij daar
stond. En dan de
driedubbele zorg
die ze heeft: voor
moeder, dochter en
zoontje. De dochter
was de eerste 4
jaar van haar leven

gezond, maar na een vaccinatie is er een virus in haar lichaam terechtgekomen
waardoor ze geestelijk en lichamelijk gehandicapt is geraakt. Ze is hierdoor ook
niet zindelijk. Een zorg die in Nederland zonder hulp haast niet denkbaar is.
En dat 24 uur per dag, zeven dagen in de week! Toen ik me dat realiseerde, dacht
ik: en wat als deze vrouw ziek wordt? De dochter heeft ernstige problemen met
haar stoelgang en heeft verschrikkelijk veel pijn voor ze haar ontlasting
kwijtraakt. Hierdoor heeft ze al drie matrassen en de stoelleuningen kapot
gekrabd. De zorg voor een demente moeder is ook zwaar.
Uit eigen ervaring kan ik zeggen dat deze zorg soms niet meevalt; je moet er zíjn
voor iemand die fysiek aanwezig is, maar van wie de geest kwijt is…
Haar eerste man kon het niet meer aan. Hij werd agressief en heeft inmiddels
een bezoekverbod.
Wat kunnen wij voor deze familie doen? Het gebed is de krachtigste vorm van
hulp! Daarnaast hebben wij wat geld (€ 600,=) toegezegd voor het aanschaffen
van ondermeer incontinentiemateriaal.
Voordat ik uit Nederland vertrok, gaf
mijn buurman aan: ‘Joh, als je ergens
een zorgvolle situatie tegenkomt waar
geld nodig is, besteed daar dan
namens mij wat aan.’
Nu, dat ga ik híer doen!
Weet je, ik ben er geen voorstander
van om iemand op een voetstuk te
plaatsten, maar dit vrouwtje verdient een standbeeld…. (Aad)
Idi Joanna (SL314). Zij is een moeder met 4 kinderen, waarvan er drie naar
school gaan (klas 9
en klas 5). Haar man
werkt in Salou voor
een maandsalaris van
zo’n 1100 lei of, zo u
wenst, ron
(omgerekend zo’n €
242,=). Oma heeft
baarmoederhalskanker en is daar aan
geopereerd, maar
heeft nu botkanker,

diabetes en trombose (de dag voor ons bezoek heeft ze een MRI-scan gehad).
Ze is vaak erg ziek. Opa is 5 jaar geleden ook aan kanker overleden. Hij was
gevallen, had daardoor een wond en kreeg daaraan een tumor.
We vragen wat de grootste nood is op dit moment.
Ze hebben soms helemaal geen eten,
omdat het ziekenhuis al de inkomsten
opslokt. Daar komt bij dat ze (omdat ze
Gipsy’s zijn) minder snel worden
geholpen. Claudia heeft ze van de zomer
geholpen aan een koelkast (dat is ook
wel nodig op zo’n warm flatje). Ze
hebben ook dringend hout nodig om
deze winter te kunnen stoken.
Vanuit Salou wordt haar man ook wel
uitgezonden naar Cluj of naar Oradea.
Haar zoon komt juist thuis uit school.
Hij leert voor timmerman. Over drie
jaar kan hij misschien aan het werk als
bouwvakker. Ze huren dit flatje voor €
25,= per maand. Het armbandje dat
Nina (dochter van Leonieke) heeft
meegegeven wordt hier achtergelaten
bij het dochtertje Sarah.
Later besluiten we € 300,= aan dit gezin te schenken.
Cornelia (SL 306). Toen ze nog heel jong was, overleed haar vader. Een jaar later
trouwde haar moeder
opnieuw en kreeg ze
meerdere stiefbroertjes.
Heel haar verdere leven is
ze als slaaf van de familie
behandeld (of moet ik
schrijven: mishandeld?).
Ze trouwde op haar
zeventiende, misschien om
de thuissituatie te
ontvluchten. Haar man
bleek een slechte man te

zijn, bij wie ze bijna niet te eten kreeg. Ze belandde samen met haar dochtertje
bij haar oma. Ze trouwde opnieuw, met een man die 17 jaar ouder was. Deze man
kreeg een abces aan z’n arm, waardoor hij niet meer kon werken.
Ze leefden 5 jaar in een stal. Daarom zijn ze nu heel blij met dit kamertje. Het
is slechts 2,5 x 3,5 meter, maar alles is beter dan die stal.
Aad vroeg: ‘Ik zie maar één boek. Lees je daar ook in?’ Haar dochter leest haar
voor uit deze bijbel. Haar dochter is veel te dik. Dit komt bepaald niet door het
eten, maar door een medisch probleem. Ze hebben een doktersverzekering, maar
dat is te weinig voor de medicatie die ze nodig hebben.
Ze zouden graag één kast hebben en stookhout voor de winter.
Het inkomen bedraagt zo’n € 80,= per maand, waarvan € 30,= naar de huur gaat.
Ze moeten het spul binnenkort kopen voor € 1.300,= of anders moeten ze eruit.
Ze vertelt ook dat het er rizzelt van de kakkerlakken. We hoeven helemaal niet
lang te zoeken en ja hoor, ze heeft gelijk. Later besluiten we € 110,= te doneren
voor hout. Daar kun je aardig iets mee in zo’n piepklein kamertje, maar het blijft
natuurlijk één grote ellende.

Even tussendoor:
Als B.L.S. zijn we blij met al de giften die we binnenkrijgen.
We hebben nu 64 gezinnen die we namens u mogen sponsoren.
En we hebben het project in Galesu, waar u over gelezen hebt.
Dat zijn de grootste uitgaven waaraan het geld van B.L.S. wordt besteed.
En ja, dan blijft er een paar duizend euro per jaar over, om aan andere projecten
te besteden. Jammer dat dit niet een paar miljoen is… Maar ja, we zeggen altijd
maar: ‘Niet het vele is goed, maar het goede is veel.’
Schroom niet om hier iets aan te doen als het in uw vermogen ligt 😊.

Mevr. Floare. Ze komt juist aanlopen als
we bij haar huisje staan. Ik herken haar
aan de foto’s van de rapporten en weet
haar naam. Dat voelt heel leuk. Ze zit al
5 jaar in het sponsorprogramma, terwijl
het maximum eigenlijk 3 jaar is.
Ze is nu 67 jaar en heeft een inkomen
van € 110,=. De huur bedraagt € 50,=, dus
blijft er € 60,= per maand voor de rest!

Ze heeft last van hoge
bloeddruk, diabetes en een
cyste op een van haar
nieren. De zigeuners
wilden dit huis kopen, maar
onze social worker Claudia
heeft dit kunnen
tegenhouden. Claudia vindt
het heel moeilijk om met
deze sponsoring te
stoppen. De vrouw heeft 5
kinderen, maar die hebben
het stuk voor stuk ook erg
zwaar. Die proberen haar
ondanks hun eigen
problemen toch nog een
beetje te helpen. Floare probeert nog wat bosjes selderij op de markt te
verkopen.
Claudia wil toestemming van ons om de sponsoring van deze dame voort te zetten,
tegen de gebruikelijke regels in. We kennen de bewogenheid en integriteit van
Claudia en stemmen hier graag mee in.

Vladu Nicolette is 37 jaar. Ze heeft 3 kinderen. Op een bepaald moment
ontdekte ze dat haar man op de computer met
andere dingen bezig was dan gewenst. Hij zat op
pornosites met meisjes van 12 tot 14 jaar, met
wie hij ook een relatie had. Ze verhuisde naar
hier, een ruimte zonder badkamer en zonder
keuken.
Ze kookt nu net naast de voordeur in een hoekje
van 70 x 70 cm. Aan de andere kant van de deur
is een ruimte van 3 x ongeveer 1 meter.
Eerst een klein aanrechtblokje met naast het
aanrecht de w.c.-pot. En daarnaast is nog
ongeveer 80 cm over.
Ze zou graag een scheidingswandje hebben
tussen de w.c.-pot en het aanrecht, en in de hoek een douchekop aan de muur.
Later besluiten we de benodigde € 250,= ter beschikking te stellen.
Toen ze naar de begrafenis van haar
vader was gegaan had ze twee van
haar kinderen bij hun vader gebracht.
Na die twee dagen kozen de kinderen
ervoor om bij pa te blijven, want ja, pa
had geld en kon hun leuke dingen geven
en uitjes verzorgen. Hij heeft een
volwaardige baan als buitenlandchauffeur. Nu probeert hij ook het
jongste kind, dat nog bij moeder is,
‘om te kopen’.
Na al deze ellende aangehoord te
hebben rijden we terug naar het huis
van Danuts en Claudia. Haar moeder
heeft net als eerdere keren dat we
daar waren weer heerlijk gekookt.
Tijdens het eten nemen we de
gezinnen en onze aantekeningen door
en besluiten de genoemde bedragen

toe te kennen aan deze gezinnen. We vinden het heel pijnlijk dat we niet meer
kunnen doen.
Na de maaltijd nemen we hartelijk afscheid en reizen we terug naar Cluj Napoca.
We eten met een deel van het team en na een lange avond gaan we twee
verdiepingen hoger onder zeil.
De volgende morgen (Donderdag 18 oktober) worden we nog getrakteerd op
koffie en een paar presentaties via de beamer, gaan we nog even naar de markt,
leveren op het vliegveld het huurblik weer in, wachten in een overvolle vertrekhal
op het moment dat we mogen, en vliegen richting de welvaart.
Alhoewel… ook daar kan van alles zijn. Er brandt de volgende dag een auto uit en
Leo moet met spoed naar het ziekenhuis, wat overigens na een paar dagen goed
blijkt af te lopen.
Alles samenvattend hebben we daar een mooi gebed voor:
Het klinkt zo: ‘Maranatha!!!’
De schrijver:
Van praktisch elke reis die wij met elkaar gemaakt hebben, is er een mooi
verslag gemaakt. De drijvende en schrijvende kracht hierachter is onze Izak. Hij
heeft altijd wel zijn woordje klaar, is spitsvondig en taalkundig onderlegd, mede
door toedoen van Janneke. Met grote ijver worden er tijdens de reis diverse
aantekeningen gemaakt die later worden uitgewerkt tot een prettig leesbaar
verslag dat met foto’s tot een veelkleurig resultaat leidt.
Izak heeft met
zijn praktische
inslag al veel
betekend voor
de hulpbehoevende
Roemeense
gezinnen.
(Aad).

Ook nog ff leuk om je te laten zien is dat Leonieke de Selfie-knop regelmatig
uitprobeerde. 😊

Sorry, Dit is echt het einde.
Sorry dat we niet meer hebben opgeschreven,
Of
Sorry dat het niet korter kon 😉
Dank voor uw aandacht en betrokkenheid !
Izak.

