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Danique, Kim, Timo, Irene en Manon in gesprek 
over de situatie in Roemenië. Een van de 6 
leerlingen was ziek toen 4de klas VWO leerlingen 
van het Wijchense Maas Waal College bij ons 
waren om informatie te verkrijgen over de 
leefomstandigheden van Roemenen en in april 
waren wij welkom om die presentatie bij te 
wonen. Fijn dat jongeren zich interesseren in de 
problematiek van de Roemenen en zodoende ook 
meer begrip voor hen kunnen opbrengen. 
Omdat we zoveel nieuwe computers en schoenen 
hadden ontvangen was het noodzakelijk dat 
Mission and Relief Transport onze goederen naar 

Roemenië bracht. Om de kosten niet te laten oplopen werd alles op één plaats bezorgd waardoor we zelf wel 
een koeriersbedrijf leken,  we moesten alles verdelen over diverse projecten. Gelukkig was Wilco Westerink 
bereid om in zijn auto vanuit Nederland 5 computers en overige goederen naar het Sociaal Centrum in Onesti 
te brengen en verrichtte er tevens werkzaamheden. Onesti ligt op grote afstand van onze andere 
bestemmingen dus waren we blij dat Wilco toch van plan was om naar Onesti te rijden. De overige computers 
mochten bij een medebewoonster van ons appartementencomplex worden opgeslagen want als je totaal 31 
computers ontvangt waarvan 26 nieuwe, dan zit je met je handen in het haar als je geen opslagruimte hebt. 
Deze computers van de firma Bever uit Pijnacker weken af van de reguliere computers omdat ze bestemd 
waren om in winkels te hangen. Het computerdeel zat in de monitoren dus er waren geen toetsenborden bij, 
muizen en ook geen standaard om ze neer te zetten. Herman en Ben hebben ze opgewaardeerd en Ben kocht 
er de ontbrekende onderdelen bij en maakte zelf standaarden van aluminium. De hulp van Herman was 
onontbeerlijk en hij werd bijgestaan door Ben en door Jeroen van de computershop. Dankzij de firma 
Schotpoort werd alles naar Zevenbergen gebracht om het te vertransporteren. 
Foto onder: Wederom ontvingen we € 1000,-- van de stichting Vraag en Aanbod die € 55.000 uitkeerden aan 
73 Wijchense Goede Doelen. Een geweldig resultaat  van deze belangeloze instelling. 

Wat zouden wij zijn zonder al die goedwillende mensen? Er is 
zoveel om dankbaar voor te zijn. Een mevrouw maakte kaartjes 
voor ons omdat ze weet dat elk kind in het tehuis een verjaardagskaartje ontvangt. Anderen breidden 
poppenkleertjes, iemand gaf knijpkatjes nadat ze er in onze nieuwsbrief over had gelezen, weer een ander 
verzamelde punten om er nieuwe handdoeken voor Roemenen voor te bestellen. Helaas kunnen we niet 
meer meenemen naar Roemenië, in verband met het enorme prijsverschil vliegen we altijd en de goederen 
moeten dus passen in onze koffers maar al deze gebaren zorgen ervoor dat we voelen dat ons werk wordt 
gewaardeerd en zo is het na 22 jaar nog prima vol te houden om ons in te zetten voor degene die het hard 
nodig hebben.  Ook in Roemenië ondervinden we waardering van de mensen met wie we samenwerken. 
Zonder hen zou er zoveel mislopen.  



Dag 1. Samen met 
Herman en Gerrie 
vlogen we vanaf 
Eindhoven naar Cluj, 
huurden een auto en 
reden richting Onesti. 
Dat is ongeveer 7 uur 
rijden dus onderweg 
overnachtten we in 
een motel. 
Dag 2.  

We arriveerden in Onesti waar de Nederlandse 
Saskia en de Roemeense Angela en lenuta 

uitstekend werk verrichten voor de straatkinderen en voor andere probleemgevallen.  Dankzij de gemeente 
Onesti is er een oprit naar de garage gemaakt, is er een pad aangelegd naar de voordeur en worden er nu 
parkeerplaatsen aangelegd. Saskia heeft in Roemenië en in Nederland goede contacten en ze wordt met veel 
goederen en levensmiddelen geholpen. De fruitbomen zijn ongeschonden de winter doorgekomen, kortom, 
we zijn enthousiast over de resultaten.  Ze heeft een goede reputatie opgebouwd, krijgt medewerking van de 
gemeente en instanties en de leerlingen van de middelbare school komen haar geregeld helpen met het 
koken van maaltijden voor straatkinderen. Ze brengen zelfs geregeld zelf levensmiddelen mee. Het meisje 
rechtsboven, de 3 jarige Rahela, woont al 2 jaar bij Saskia omdat ze labiele ouders heeft die niet voor haar 
kunnen zorgen en er geen plaats was voor haar in een tehuis. Het verwaarloosde kind is een spontane en 
leuke kleuter geworden. 
Wij leerden Saskia kennen toen ze vele jaren geleden als vertaalster optrad tussen ons en de Roemeense 
Monalisa die haar baan had opgezegd om voor jongeren te gaan zorgen met een beperking. Wij hebben 
Monalisa enige keren met middelen kunnen helpen.  Het gebouw waar de dagopvang plaatsvindt is oud maar 
Monalisa heeft er toch een eigen sfeer in kunnen creëren en ze is erg begaan met de jongeren die ze onder 
haar hoede heeft. Het is de enige plaats in het 40.000 inwoners tellende Onesti waar jongeren met een 
beperking een plekje hebben. De meeste jongeren zijn autisten, hebben een ernstige verstandelijke beperking 
en uiten zich door geluiden te maken. Er is speltherapie, een logopediste, een snoezelruimte, er wordt 
gesport, geknutseld en er is muziek- en danstherapie. Omdat de lucht muf is vanwege wateroverlast in de 
kruipruimte hebben we met een aannemer een contract afgesloten om de vloeren aan de onderkant te 
isoleren. Er worden nog meer werkzaamheden verricht en wij hebben de Bisschop Bekkers Stichting bereid 
gevonden om het te financieren. Van de gemeente mag Monalisa het appartement boven haar ruimte gratis 
gebruiken met één voorwaarde: het moet geschikt worden gemaakt om haar werkzaamheden uit te breiden. 
Dat kan alleen met hulp van anderen, alles wat ze voor elkaar heeft gekregen is zonder de steun van de 
overheid. Ze werkt met giften uit Nederland, een Nederlandse stichting betaalt de salarissen en een 
stadgenoot betaalt de chauffeur om de jongeren op te halen.  Vooral de dagelijkse maaltijden drukken zwaar 
op haar budget. Wij willen helpen deze jongeren blijvend een fijne plek te geven. Ze wil uitbreiden door meer 
jongere kinderen een kans te geven omdat de therapieën meer succes hebben als je er vroeg mee begint. 
Voor de ouderen wil ze op dezelfde voet doorgaan om hen een eenzaam en doelloos leven te besparen 
wanneer ze weer aan huis gebonden zouden zijn. 

 

Het contract 

wordt 

ondertekend 



Dag 3. 
Elke keer als we het kleine verzorgingstehuis in Solont 
bezoeken brengen we levensmiddelen mee om hun 
kosten te verlichten. Er is een nieuw probleem ontstaan 
omdat de brandweerinspectie het gebouw heeft 
afgekeurd. Begrijpelijk, Ben heeft niet voor niets in elke 
ruimte rookmelders opgehangen omdat wij het 
levensgevaarlijk vonden met alle houten wanden en lage 
houten plafonds. Ze kunnen de oudere bewoners niet 
wegsturen omdat er nergens anders plaats voor hen is 
maar er mogen geen nieuwe ouderen worden 
opgenomen. Vooral de bovenverdieping met rottend 

hout vormt een gevaar, mede omdat het het eindpunt is van het elektriciteitsnetwerk. 
De leiding heeft wel plannen maar geen geld. We zijn nu samen aan het zoeken naar een oplossing want het is 
zo bitterhard nodig dat deze ouderen een tehuis hebben waar ze liefdevol worden verzorgd. Natuurlijk 
kunnen wij dit niet alleen waardoor we nu proberen om andere stichtingen te benaderen omdat wij weten 
hoe hoog de nood er is. De manager van het tehuis vroeg ons tevens of we iets konden doen voor een jongen 
van 20 en zijn zusje van 14 jaar. Ze wonen alleen in een huis waarin gedeeltelijk de ruiten ontbreken maar er is 
wel een kachel en ze hebben elektriciteit. De ouders zijn uit het land vertrokken met achterlating van kinderen 
en het paard. Geld sturen ze niet, de kinderen gaan niet naar school, het meisje helpt gezinnen in de buurt in 
ruil voor goederen, ze zorgen op hun manier voor hen. In deze tijd van het jaar kan de jongen met het paard 
wel wat geld verdienen maar de hele winter moesten ze het zonder geld stellen. Nadat we 2 dagen en 
nachten aaneengesloten regen hadden was de 7 km lange zandweg naar het huisje nauwelijks te berijden en 
de laatste kilometer moesten we lopend afleggen. We konden niets doen terwijl ze hoopte dat we een 
baantje voor haar konden regelen. Het enige wat ons restte was om wat geld te geven en de volgende keer 
ook hier levensmiddelen te bezorgen. De 14 jarige Alexandra blijft op ons netvlies. Je zult maar ouders hebben 
die geld verdienen in het buitenland belangrijker vinden dan hun kinderen. En zo zijn er zoveel, de 

kindertehuizen zijn vol met dit soort achtergelaten 
kinderen die het zwaarder hebben dan 
weeskinderen want deze kinderen zijn verstoten, 
ze waren niet welkom in het gezin.                                                                                          

Foto’s: In Onesti zijn jongeren in OAZA, het sociale 
centrum, aanwezig om te knutselen en te computeren. 

   



  
Dag 4 

 We vertrokken op tijd naar het noorden van het 
land om ons kindertehuis in Fundu Moldovei te 
bezoeken. We werden heel enthousiast welkom 
geheten door vooral de kleine kindertjes al zijn 
er 4 die ons nog nooit hadden ontmoet maar ze 
waren goed voorgelicht, ze beseften in ieder 
geval meteen dat wij altijd iets meebrengen. 
Deze keer waren dat nieuwe schoenen en 
chocolade eitjes, was net voor Pasen. Ook alle 
ouderen in Solont ontvingen paaseitjes, het is 
een traditie geworden. Natuurlijk brachten we 
de foto’s van ons vorige bezoek mee omdat 
iedereen zijn eigen album met foto’s van ons 

heeft. Dat idee is ontstaan toen de brand in 2009 al hun bezittingen vernielde. Nieuw aangekomen kinderen 
krijgen een fotoalbum met een welkomstkaart en we maken veel foto’s van hen voor als we weer 
terugkomen. Ze vragen er altijd meteen naar. We beloven om de volgende dag terug te komen. 
Dag 5 
Crucea ligt 68 km van het kindertehuis vandaan en daar zijn alle computers en overige goederen door het 
transportbedrijf naar toegebracht waarna wij moesten zorgen dat alles op zijn plek kwam. Het is goedkoper 
om alles op één plek te laten bezorgen. Onze vriendin Mariana had alles voor de computers ter plekke 
geregeld. Ze werden opgeslagen in een afgesloten klaslokaal. Die hadden ze zelfs verzegeld.  

Geweldig om 25 computers in een school te kunnen plaatsen vooral 
omdat de voorzieningen in kleinere dorpen vaak achterblijven. We 
kregen al snel hulp van 2 Roemeense jongens. Daarna werden er nog 
13 monitoren geplaatst in een school te Fundu Moldovei waarna we 
terugkeerden naar het kindertehuis om een grote hoeveelheid nieuwe 
schoenen te passen, afkomstig van Schoenhandel Sengers in Wijchen 
nadat er eerst schoenen voor gezinnen werden achtergehouden. 
Het werd een mooi schouwspel maar wat is het moeilijk, heb je iets 
uitgezocht en vind je nog mooiere. En, tja, dat ene paar is zo mooi, 
maar eigenlijk een maat te groot. Dan maar 2 paar sokken aan, of toch 
dat eerste paar maar nemen? De kinderen zijn steeds in tweestrijd 
maar het is een vrolijke bedoening. Er blijven een aantal grote maten 
over en dat is precies wat het personeel hoopt, ze komen dus ook nog 
aan de beurt. Het is hen van harte gegund, ze hebben een heel laag 
salaris maar bijna iedereen werkt er al sinds het tehuis in 2005 werd 
geopend.  
Wij verzamelen geen goederen meer maar die schoenen zijn 
ruimschoots de moeite waard om door een transportbedrijf af te 
leveren en al helemaal als er computers bijkomen. 



Da Dag 6 Er zijn 3 broertjes in het tehuis gekomen, waarvan de 2 

kinderen rechts nog moesten leren kauwen omdat ze in hun 
leventje alleen nog maar melk gedronken hadden, geen vast 
voedsel. Ze zijn 2, 3 en 4 jaar. Melk is goed voor het gebit wordt 

Ze er gezegd maar teveel is duidelijk een ander verhaal, gezien het 
gebit van het rechtse jongetje. Ze zijn vrolijk en ondeugend en met 
de goede verzorging die ze nu hebben redden ze het wel. Zo heeft 
elk kind in het tehuis een rugzakje maar het is een fijne en veilige 
plek voor hen waar samen activiteiten worden ondernomen, er 
wordt geholpen met huiswerk en als ze 18 zijn en de middelbare 
school hebben afgerond, het tijdstip waarop ze het tehuis moeten 
verlaten,  wordt er gezocht naar een baan en verblijfplaats. De 
kinderbescherming, die voor westerse begrippen niet bepaald 
optimaal functioneert, zorgt ervoor dat dit tehuis een 
voorbeeldfunctie heeft dat houdt in dat er geen tekorten zijn, alles 
wat nodig is wordt vernieuwd en komen er buitenlandse gasten? 
Dan mogen ze dit tehuis 
bezoeken. Foto rechts: Na 
thuiskomst stuurden we 
voetbalschoenen voor de 
talentvolle Catalin. We 
hebben eerder al stad en 

land afgelopen om aan 
goede Roemeense 
voetbalschoenen te 
komen, helaas, niet gelukt 
in zijn maat. Links: Maria 
met haar 5 jarige zoontje 
Edi. Iedereen die ons al 
langer kent weet wie Maria 
is, het destijds 12 jarige 
meisje dat we 20 jaar 
geleden met medewerking 
van anderen uit huis 
hebben geplaatst. Na een 
moeizame periode is ze 
weer gelukkig. 



  In Bistrita bezoeken we een 
kleuterschool waar de 
kleintjes verwend worden 
met zaklampjes, knijpkatjes, 
dus er hoeven geen batterijen 
gekocht te worden en voor de 
meisjes weer een mooie pop, 
dankzij Diny Kuetsem die 2de 
hands poppen koopt of krijgt 
en ze mooi aankleedt. 
Dag 7 
In Turda is een kleuterschool 
voor kinderen uit sociale 
probleemgezinnen. Die school 
is gratis en ze ontvangen een 

maaltijd. Ook deze kinderen kregen een zaklamp en een 
pop en we brachten een doos met hobbymaterialen, 
evenals bij het medisch centrum, foto hierboven.  
De bejaardenbond in Turda staat altijd steevast op onze 
lijst van te bezoeken instellingen, we werken al 16 jaar 
samen. De computer had het begeven, we hadden 
tevoren al besloten om er in Roemenië een voor hen te 
kopen. Foto links: Bij een arme familie liggen 2 biggetjes 
bij de warme kachel en worden met een flesje 
grootgebracht. Maar of deze het redden? Van de 16 
biggetjes stierven er 14.  



Kent u ze nog? De zijen spek, zoals ze 
vroeger genoemd werden? Bij deze 92 
jarige vrouw hingen ze in de bijkeuken, alles 
zoals vroeger. Herman en Gerrie maakten 
ook kennis met deze energieke en spontane 

vrouw. We werden hartelijk verwelkomd. Later op de dag 
bezochten we ook de nabestaanden van de heer Lucaci. Als je 
zo lang hebt samengewerkt en veel gerealiseerd hebt met 
iemand die veel voor je heeft betekend, vergeet je hem en zijn 
familie niet. Foto rechts: nagezonden door Monalisa van de 
eerste werkzaamheden die zijn verricht in het gebouw voor de 
jongeren met een beperking. Meteen na het orthodoxe Pasen 
werd volgens afspraak begonnen met de klus. 
SPONSORS  (vanaf eind 2014) 
De anonieme stichtingen, particuliere sponsors en donateurs 
willen we graag bedanken en tevens iedereen die het voor ons 
mogelijk maakte om anderen te helpen. Die “anderen” zijn 
onze medemensen die zelf niet in staat zijn om een behoorlijk leven op te bouwen, met name kinderen in 
tehuizen, ouderen en gehandicapten. Wij zien hoe hard de hulp nodig is, geweldig dat we zoveel steun 
ontvangen. Stichting Vraag en Aanbod Wijchen, Hema Wijchen, Sengers Schoenen Wijchen, Drukkerij DHD 
Groesbeek, Stichting Bisschop Bekkers, N.O.D. Netwerk Onderzoek Velp, Stichting Welzijn Senioren Hilversum, 
R.K. Parochie de 12 Apostelen Wijchen, SKG College van Diakenen Prot. Streekgem. Maas en Waal, Senioren 
KBO Grave, Foto de Vakman Wijchen, Firma Diaconie Protestante Gemeente Elst, Diaconie PKN Gem. 
Wijchen- Leur-Batenburg, Mevr. Kersten Leuth, Wil en Stini Hendriks Wijchen, Jo en Wil Brukx Ravenstein, 
Thea Hofs Wijchen, Thea Hendriks Wijchen, Theo en Ans Straten Nijmegen,  Jo en Trees Hendriks Gassel, Berry 
Tijsse Klasen en Cees Bettink Nijmegen, Mevr. A. Athmer De Bilt, Mevr. Piels Nijmegen, Mevr. Lockant Gassel, 
Hr. en Mevr. Hendriks Nijmegen, Maria Groenen Wijchen, Theo en Ria Hendriks Nederasselt, Herman en 
Gerrie Wanders Nijmegen, Anny en Tonnie Schamp Ravenstein, Hr. Olsthoorn Rotterdam, Theo en Marja 
Mulders Groesbeek, Wil v.d. Ruytenbeek Malden, Fam. van Uuden Wijchen, Hr. G. Noorland Wijchen, Hr. en 
Mevr. Dekkers Nijmegen, Wil en Carla Otto Wijchen, Hr. en Mevr. van Pelt Wijchen, Hr. en Mevr. Cornelissen 
Wijchen, Gerard en Loes Hendriks Wijchen, Henny Bekker Wijchen, Hr. en Mevr. Romviel Beuningen, R. J. 
Nieuwenhuis Haalderen, Rob Muhren Wijchen, Hr. en Mevr. Maseland Wijchen, Hr. J. Zevenbergen Ruinen, 
Eef en Toos de Beijer Leuth, Mark van de Ven, Fam. Oosterman, J.W.F. v.d. Zande Wijchen, Hr. en Mevr. 
Hermens Nijmegen, Mevr. van Woezik Wijchen, Hr. en Mevr. v.d. Pluym Nijmegen, Kitty van Kampen Den 
Haag, Ridi Ooms Werkenrode Groesbeek, Piet en Corry Lasker Wijchen, Mevr. Hopman Nijmegen, Hans en Ria 
Lamers Nijmegen, Egbert de Jonge Wijchen, Jenny Meylink Leusden, Hr. en Mevr. De Moor Wijchen, Frans 
Wooning Lent, Jan en Thea Poos Wijchen, Gerda v.d. Broek Wijchen, Cees en Annemie Sas Wijchen, Astrid en 
Koos Joossen Beuningen 
Dank aan onze vrijwilligers Herman en Gerrie Wanders en Tom en Eline Pasma. Verder dank aan de Firma 
Bever Pijnacker, Andro Medical Research, Beekvliet College St. Michelsgestel, Jaap Bulk administratiebureau, 
Diny Kuetsem, Frank en Jeroen van Computershop Total It Wijchen en leerlingen van het Maas Waal College. 
We hopen om onze plannen voor de ouderen in Solont en de jongeren met een beperking in Onesti te kunnen 
verwezenlijken en hebben uw hulp daarvoor nodig. U kunt ons helpen door een bijdrage te storten op 
NL72RABO0135454700 t.n.v. Stichting Hulp aan Roemenië 


