Werkzaamheden december 2010, februari en maart 2011
Ze hebben niet stilgezeten, Ben en Ria, Tom en Herman.
Omdat de volgende nieuwsbrief pas in mei verschijnt heeft Herman de site aangepast zodat u op de
hoogte blijft van onze werkzaamheden en plannen.
In december zijn Ben, Ria en Herman naar Roemenie gevlogen om werkzaamheden te verrichten. We
hadden 20 bedden gekocht voor het kindertehuis in Gura Humorului die eigenhandig in elkaar
werden gezet. De eerste etage van de sanitaire ruimte van het verouderde tehuis was geheel
gerenoveerd en dat wilden we eerst controleren voordat de laatste betaling plaatsvond. Het
resultaat was verbluffend en we zijn trots dat de aannemer zo’n goed werk heeft geleverd. Het
contract voor de 2de verdieping is inmiddels ondertekend.
In diezelfde week hebben Ben en Herman veel klussen opgeknapt in het kindertehuis in Fundu
Moldovei. Omdat de kasten niet stevig genoeg waren hebben ze van de schuifdeuren, die er bijna
allemaal uit lagen, draaideuren gemaakt door er andere scharnieren op te zetten. De bedden werden
aan de muren bevestigd met beugels die Ben thuis had gemaakt omdat ook van deze stapelbedden
de Roemeense kwaliteit te wensen overliet. Voor Gura Humorului hebben we de bedden om die
reden in Nederland gekocht. Ook kleine klussen werden verricht. Ria had het niet druk in Roemenie
en heeft zich vooral met de psychische kant van de kinderen beziggehouden die allemaal een
rugzakje hebben maar de psychologie staat in het land nog op een klein pitje. De achtergronden van
deze door hun ouders in de steek gelaten kinderen zijn stuk voor stuk schrijnend.
Tijdens de koude decemberdagen hebben Ben, Herman en Tom een groot aantal speeltoestellen van
de speeltuinen “ de Leemkuil” en “ Brakkefort” uit de grond gehaald en opgeslagen. Het bestuur van
het Medisch Centrum in Turda had ons om een speeltuin gevraagd voor de gehandicapte kinderen en
dat wordt in april gerealiseerd. Maar zo eenvoudig was het niet allemaal, niet alleen stond een groot
aantal speeltoestellen in de beton, ze moesten ook worden opgeslagen. We kregen de beschikking
over een gratis opslagplaats voor de duur van enkele maanden en bijna dagelijks is Ben daar te
vinden om de toestellen schoon te maken, te repareren en te schilderen. Hij wordt bijna altijd door
Tom bijgestaan en nu ook door Herman die even door omstandigheden uit de roulatie was.
Toen de plaatselijke sporthal op de nominatie stond om afgebroken te worden hebben Ben en Tom
er de goede toiletten uitgehaald, de wasbakken, TL lampen, baskets voor basketbal en
volleybalnetten.
Ook deze zijn opgeslagen, schoongemaakt en op pallets gezet. Het sanitair is voor het
verzorgingstehuis in Turda, de baskets en volleybalnetten worden naar een school en een tehuis
gebracht.
In Hoofddorp hebben we 20 tafelvoetbalspellen opgehaald die naar verschillende organisaties
worden gebracht. We hebben nog een aantal bedden gekocht voor het kindertehuis in Gura
Humorului en begin april wordt alles naar 3 Roemeense bestemmingen gebracht vanwaar wij het
weer verder verdelen.
De Roemenen moeten, als de vorst uit de grond is, het speeltuinterrein afgraven. Door ons worden
de toestellen weer in de beton geplaatst, Ben heeft er mallen voor gemaakt, waarna er een laag geel
zand overheen komt.
Wij zorgen ervoor dat het terrein van een goed hekwerk wordt voorzien.
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