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Presentatie zaal Sterrebosch i.v.m. ons 20 jarig jubileum voor hulp aan Roemenië
Op 28 april gaven wij een presentatie over ons
werk in zaal Sterrebosch in Wijchen. Het doel
was niet om geld op te halen maar om
iedereen te bedanken die ons de afgelopen 20
jaar heeft geholpen in de ruimste zin van het
woord. Dat kan zijn door werkzaamheden te
verrichten, door een financiële bijdrage te
leveren of door een luisterend oor, ingegeven
door belangstelling voor de mensen die buiten
hun schuld geen mogelijkheden hebben om
een menswaardig leven te leiden. Ook
aanwezig waren een vertegenwoordiger van
de gemeente Wijchen, afgevaardigden van
kerken en andere stichtingen. De opkomst
overtrof onze verwachtingen en het Senioren
Huttenkamporkest zorgde voor de vrolijke
noot. Het 30 personen tellende orkest trad
gratis op waardoor het een gezellig geheel
werd. Dankzij DHD Drukkerij in Groesbeek
ontvingen alle bezoekers een mooie
kleurencatalogus. Ook daarna hebben we die
nog uitgedeeld, rondgebracht of opgestuurd.
Als u geen catalogus heeft ontvangen kunt u
zich daarvoor bij ons melden.
Met een positief gevoel gaan we weer verder
met onze werkzaamheden. Aan het einde van
de presentatie vertelden we over het nieuwe
tehuis in aanbouw en over onze plannen voor een snoezelkamer in ons medisch centrum. Daarvoor
moesten ze echter wel aan enkele door ons voorgestelde voorwaarden voldoen. Een dag na de presentatie
kregen we een bevestigend antwoord waardoor we zekerheid hebben over de haalbaarheid. Deze
snoezelkamer wordt niet alleen door onze stichting H.A.R. gerealiseerd maar voor het grootste deel
gefinancierd door de stichting Hulp aan Oost Europa uit Landerd, Noord Brabant. Omdat wij nog midden in
een bouwperiode zitten durfden wij het niet aan om met de uitbreiding van het medisch centrum te
beginnen maar de Brabantse stichting staat ook achter dit plan, wij kennen hen al vele jaren en wisselen
gegevens aan elkaar uit en waar mogelijk helpen we elkaar. Dus de oplossing was om dit samen met hen te
doen en niet alleen wij maar ook het personeel van het medische centrum in Turda zijn blij met de grote
bijdrage van de stichting Hulp aan Oost Europa.
Op 21 mei vertrokken wij weer naar Roemenie, hoofdzakelijk voor controle van het centrum in aanbouw.
Steevast wensen de achterblijvers ons een prettige vakantie maar zo willen we het niet noemen al zouden
we deze bezoekjes niet graag willen missen, het is en blijft een werkvakantie waar we weliswaar zelf voor
kiezen en waar we met hart en ziel mee bezig zijn. Controle is nodig om alles naar wens te laten verlopen
want er ontstaan geregeld discussies. In het contract met de aannemer is vermeld dat we de verplichting
hebben om maandelijks te controleren. Dat gebeurde in het beginstadium niet omdat de aannemer weinig
haast maakte en de oplevering ruimschoots later zal plaatsvinden dan gepland was. Momenteel wordt er
hard gewerkt, de oplevering wordt in september verwacht. In mei waren we er 6 dagen, voldoende om ook
anderen te bezoeken. Omdat de goedkope vliegmaatschappijen geen dagelijkse vluchten bieden hebben
we soms verplicht een vrije dag waardoor we gezinnen kunnen bezoeken of een wandeling maken. In juli
zal het anders zijn, binnen 2 dagen zijn we uit en thuis. Dan vliegen we naar Boekarest, komen daar vroeg in
de avond aan en rijden we nog naar Onesti. De volgende dag is er bezichtiging van de bouw, afspraken

maken met notaris en eventueel andere personen, gesprek met de aannemer en daarna terugrijden
richting Boekarest waar we de volgende morgen weer terugvliegen naar Nederland. Binnen 2 dagen staan
wij dan weer op Hollandse bodem. Dat is druk maar wel heel effectief en de goedkoopste manier, langer
blijven heeft geen zin vanwege het kostenplaatje. Voor de duidelijkheid geven we u een overzicht van hoe
een verblijf van ons in Roemenië er gewoonlijk uitziet.

Dinsdag 21 mei.
Om half 4 staan we op omdat we vanaf Dortmund vliegen dus een autorit
van 170 kilometer. Om 7.40 vertrekken wij en in Cluj Napoca staan
Herman en Gerrie op ons te wachten. We hoeven deze keer geen auto te
huren want Herman (medebestuurslid en vrijwilliger) en Gerrie waren met
vakantie en trekken tussendoor een week met ons op in Roemenie
waarna ze hun reis weer zullen vervolgen. Gerrie heeft broodjes bij zich,
ons ontbijt eten we dus in de auto en we rijden in de stromende regen en
kou naar het 123 km verderop gelegen Bistrita om Maria met haar zoontje
op te zoeken. Na ons vertrek moeten we nog 140 km rijden naar Fundu
Moldovei. Na een kort bezoek aan het kindertehuis gaan we naar het
pension waar we de eerste dag van aankomst altijd gratis bijzonder
lekkere forel eten. We gaan vroeg naar bed want we waren ook vroeg uit
de veren.

Woensdag 22 mei.
Na het ontbijt worden we bij de
burgemeester verwacht. Onze vriend Florin
heeft het voor elkaar gekregen dat de
gemeente het nieuwe hekwerk rondom het
kindertehuis betaalt. Samen gaan we de
brandweerwagen die we in 2002 brachten
inspecteren omdat het nogal eens schort aan
het onderhoud daarvan. Redelijk tevreden
gaan we weer naar het kindertehuis om bij te
praten over de problemen en veranderingen
die er altijd zijn. Het is rustig, de kinderen zijn
naar school. De psychologe is ook aanwezig
maar de werkzaamheden zijn niet te
vergelijken met de Nederlandse manier van
werken, we zetten vraagtekens bij een groot
aantal problemen. Wat ons dwars zit is dat
kinderen die niet voldoende in het gareel
lopen worden overgeplaatst naar een ander
tehuis maar dat is niet de oplossing. Niemand
verplaatst zich in de gedachtewereld van het
kind. Dat is niet alleen in dit kindertehuis, dat
merken we overal. We uiten onze zorgen
daarover en ook over het feit dat er een
aantal kinderen is die 18 zijn of worden en na
het verlaten van de school moeten ze dan op
eigen benen staan. Maar hoe? Ze moeten het
kindertehuis verlaten maar mogen nog geregeld terugkomen om hun eventuele achterblijvende broertjes
en/of zusjes te bezoeken. De leiding doet wel heel erg hun best om deze kinderen een onderdak te
verschaffen en/of een baantje of vervolgopleiding voor hen te vinden. Jongeren die ervoor slagen om een

universitaire opleiding te gaan volgen hebben
het geluk dat de staat de studie betaalt.
Echter niet de huisvesting. Tot nu toe is er nog
geen kind op straat komen te staan. Ook
hierbij worden ze terzijde gestaan door Florin
en Viorica die een deel van een leegstaand
gebouw hebben omgetoverd tot een
appartement voor 2 broers en een zusje.
De jongens kunnen niet leren maar wel
werken met hun handen en er is al voor
werkgelegenheid gezorgd voor de oudste
jongen. Hij is 21 jaar en heeft bijzonder
onderwijs gehad omdat hij erg achterbleef.
Zijn broer doet werk op het land, samen
redden ze het wel en al helemaal als hun zusje over een jaar erbij komt wonen. Ook nu zal ze hen al helpen
en we zijn ervan overtuigd dat Florin en Viorica een deel van de zorgen op zich nemen, ze houden oprecht
van deze kinderen. We worden uitgenodigd om samen met de kinderen te eten waarna de onvermijdelijke
vraag komt: gaan we weer BINGO spelen? Nee, deze keer niet, de kinderen vinden bingo leuk maar de
prijsjes die te winnen zijn nog veel leuker. Maar ook deze kinderen moeten weten dat er niet elke keer
cadeautjes zijn maar ze zijn ook heel erg blij met de foto’s die wij altijd voor hen laten bijmaken als we er
weer op bezoek waren. Elk kind heeft zijn eigen album. We vertrekken met een van de kinderen, de 12
jarige Catalin, naar een sportzaak, 40 km daar vandaan. Hij is een voetbaltalent en speelt ook elders in het
land, uiteraard alleen in de weekends. We hebben hem voetbalschoenen beloofd en hij gaat mee om ze te
kopen nadat er eerst naar de desbetreffende zaak is gebeld of ze wel voetbalschoenen in voorraad hadden.
Catalin is beduusd, verlegen en stil en hij verbijt de teleurstelling toen bleek dat ze enkel 2 paar te kleine
voetbalschoenen hadden. In de andere nabijgelegen sportzaak hebben ze alleen Chinese kwaliteit dus
onverrichter zake keren we terug, 80 km voor niets gereden. We beloven hem voetbalschoenen uit
Nederland te sturen, hij heeft graag Nikes en die gunnen we hem van harte. We spelen wat met de
kleintjes en Ben en Herman bekijken wat er zoal gerepareerd moet worden en dat is toch een behoorlijke
waslijst. Dat wordt bij een volgend bezoek geregeld, ook bij de brandweer ligt er nog werk op hen te
wachten. De meeste klusjes kunnen wel even wachten. Viorica heeft een Roemeense specialiteit voor ons,
lekker, ook al hebben we al in het kindertehuis gegeten, we praten wat bij met hen en vertrekken naar
onze kamer waar later op de deur werd geklopt, een medewerker van het kindertehuis kwam 2 flessen wijn
brengen.

Donderdag 23 mei
We hebben een lange rit voor de boeg over een zeer slechte weg. Eerst gaan we bij Mariana langs, onze
beste Roemeense vriendin. We kennen haar ook al 20 jaar en we verstaan elkaar uitstekend. Mariana heeft
een aanstekelijke lach en we hebben respect voor haar levenswijze. Volgend jaar rond ze haar studie af en
we hebben beloofd erbij te zijn als ze haar diploma ontvangt. Ze had alleen maar de lagere school
doorlopen maar na haar bezoek aan ons in Nederland was ze vastbesloten meer van haar leven te maken.
Ze is de enige die er werkelijk iets van heeft opgestoken. Vier dagen per week gaat ze naar school, 28 km
met de bus die maar enkele keren per dag rijdt dus ze verliest veel wachturen. Haar huis is altijd keurig, ze
werkt op het land, bakt haar eigen brood, maakt jam en vruchtensappen en in het weekend werkt ze in een
2de handswinkel om nog wat te verdienen zodat ook haar zoon kan studeren. Bijbaantjes voor studenten is
ongewoon in Roemenie maar Mariana heeft werk gevonden voor haar studerende zoon als hij straks 3
maanden vakantie heeft. Ondanks dat ik geschreven had dat we met een volle maag bij haar zouden
arriveren had ze toch een maaltijd gemaakt voor ons. Het was te verwachten. De weg naar Onesti was nog
slechter dan in april want ze hadden 65 km lang de weg plaatselijk gefreesd maar niet opgevuld zodat je uit
moest kijken voor de scherpe randen en al helemaal omdat het constant regende en je dan niet ziet of je
door een gat rijdt. Na veel te hebben geslingerd en gehobbeld kwamen we bij Saskia aan en na de koffie

konden we nog net even naar de bouw gaan kijken voor het te donker werd. Ik moest crocks lenen omdat
het onmogelijk lopen was op het modderige terrein en ook in de bouw leek het meer op een zwembad.
Tevreden over de werkwijze van de aannemer begaven we ons naar het eenvoudige hotel.

Vrijdag 24 mei
Herman haalt brood, we ontbijten en lunchen altijd in onze kamer van het zeer eenvoudige maar schone
hotel. De zon staat hoog aan de hemel, we genieten ervan en maar goed ook, het was de enige warme en
droge dag tijdens ons 8 daagse verblijf. Om half 10 worden we bij de aannemer verwacht. Omdat er zoveel
vertraging ontstond was er in april afgesproken dat een compagnon het werk zou overnemen. Dat verloopt
in volle tevredenheid maar uiteraard
volgen er discussies en hebben we ook
op- en aanmerkingen van onze kant. Die
betreffen echter niet de bouwwijze maar
er zijn altijd problemen die opgelost
moeten worden. Na 2½ uur verlaten we
zijn kantoor pas, er was zoveel te
bespreken. In Nederland laat je een
aannemer iets bouwen en dan wordt alles
geregeld maar in Roemenie is dat niet het
geval. Door ons, oftewel door Saskia en
Angela die ons vertegenwoordigen,
moeten de aansluitingen voor gas,
elektriciteit, telefoon en tv aansluiting
door de opdrachtgever worden geregeld.
Hoe zouden we kunnen bouwen zonder
hen? Omdat de gemeente Onesti de
kosten van de architect en alle
aansluitingen voor hun rekening neemt
maar niet op tijd betaalt bestaat er
geharrewar. Samen met de aannemer
gaan we de bouw inspecteren maar dat
wisten we al, er wordt op een zorgvuldige
en gedegen manier gewerkt.
Na de lunch verdiepten Ben en Saskia zich
over de rekeningen waarna we in de
supermarkt veel vers fruit kochten en
zeeppoeder voor de ouderen in het kleine
bejaardentehuis in Solont. In april hadden
ze al veel levensmiddelen ontvangen, dat
wordt door ons in juni herhaald. Een ouder
echtpaar heeft de zorg voor de ouderen
overgenomen en het is onder hun leiding
een stuk beter vertoeven voor de
ouderen. Er ligt een grote voorraad hout
om te stoken, het is overal schoon en er
worden allerlei groenten geteeld, de grote
groentetuin ligt er keurig bij en apetrots
wordt er verteld wat ze allemaal
verbouwen. We hebben respect voor dit
echtpaar dat het tehuis in nood zo goed
verzorgen. Het ligt aan het einde van een

zandpad in een klein dorp en via een Wijchense sponsor kunnen wij hen levensmiddelen aanbieden. Het is
een eind rijden maar de zon scheen en het is er zo mooi, zo landelijk, zo frisgroen en allerlei bermbloemen.
We genieten van de rit en van de rustige avond.

Zaterdag 25 mei
De volgende dag zal de inzegening plaatsvinden van het
bejaardentehuis in Turda waar een bijgebouw is gebouwd zodat
er nu weer meer ouderen geplaatst kunnen worden. Maar voor
we die lange afstand weer gaan afleggen ontmoeten we eerst
nog een deel van de straatkinderen die bij Saskia een warme
maaltijd ontvangen. Wat zal het fijn zijn als ze na de zomer
terecht kunnen in het nieuwe gebouw waar een deel van het
centrum alleen voor hen toegankelijk is. Waar een keuken is
voor de te verzorgen maaltijden, een eigen eetruimte, een eigen
leer- en spelruimte, gescheiden douches voor de jongens en
meisjes, kortom, plaats genoeg voor allen zodat ze niet meer in

groepjes in de keuken hoeven te zitten
eten terwijl anderen daar leren.
Sommige kinderen snuiven en we
kunnen niet verwachten dat deze
kinderen gered kunnen worden maar er
zijn ook kinderen bij die serieus hun
best doen, die graag leren want dan
presteren ze tenminste iets waar ze
trots op kunnen zijn. De achtergronden van deze kinderen zijn ten hemelschreiend. Je zult maar net in dat
bedje zijn geboren waar de ouders je verwaarlozen, waar je uit bedelen wordt gestuurd, waar je niet meer
naar huis durft omdat hen daar mishandeling wacht, vaak als gevolg van alcoholmisbruik. Dus zwerven ze
door de straten en overnachten in leegstaande gebouwen. Geregeld
komen er kinderen en/of jongeren bij Saskia als ze honger hebben. Ze
heeft altijd een voorraadje eten in huis.
Daarna rijden we weer naar Turda waar we ’s avonds arriveren.

Zondag 26 mei
Om half 10 begint de inzegening van het nieuwe deel van het
verzorgingstehuis voor ouderen. De plechtigheid duurt 3½ uur waarna het
buiten nog even doorgaat maar we vervelen ons geen moment, het koor
van de preoten is altijd een feest voor ons en nu werd het nog aangevuld
met een gemengd koor, we genoten ervan. We hebben een ereplaats
gekregen en zoals altijd wordt onze komst in de kerk bekendgemaakt ook
al is dat nooit onze bedoeling. Toch doet het ons goed dat ze ons werk zo
waarderen. We zijn ook te gast tijdens het uitgebreide diner en we
bezoeken de ouderen in het tehuis.

Maandag 27 mei
Om half 9 hebben we een afspraak in
het medisch centrum en bespreken
we de details over de in te richten
snoezelkamer. Daarna gaan we naar
de weduwe van de voorzitter van de
bejaardenbond. We hebben een
digitaal album voor haar gemaakt met
foto’s van haar in april overleden
echtgenoot en een vergroting op
canvas omdat we 14 jaar met hem
uitstekend hebben samengewerkt.
Het wordt heel emotioneel maar dat
weet je van tevoren. We worden
gebeld of we even naar het
verzorgingstehuis kunnen komen, de wasmachine is kapot en misschien heeft Ben er wel verstand van, dat
hopen ze in elk geval. Helaas, de motor heeft het begeven. Ons volgende bezoek betreft de bejaardenbond
waar enige bestuursleden ons opwachten. De nieuwe voorzitter is blij dat we hen blijven helpen. We
worden uitgenodigd voor een barbecue waar we op ingaan en voor de 2de keer tijdens ons verblijf wordt
het vlees in de regen gegrild terwijl wij bij de warme houtkachel zitten. ’s Avonds krijgen we bezoek van
een preot als we weer terug zijn in het hotel en komt er ook nog een plaatselijke artiest een zelfgemaakte
tekening brengen van een specht als blijk van waardering. Er is ook Engels gesproken maar bijna de hele
dag was de voertaal Roemeens en dat is vermoeiend, met als gevolg dat de slaap op zich laat wachten, te
vol in mijn hoofd. We moeten echter om half 3 opstaan omdat we om 5 uur terugvliegen naar Dortmund.
(Nederlandse tijd) Een kennis brengt ons gratis naar het vliegveld en om 7 uur staan we weer in Dortmund.
In Roemenie is het een uur later. Klagen over die tijdstippen is niet nodig, we slapen bijna altijd in het
vliegtuig en komen redelijk uitgerust weer thuis.
Thuisgekomen worden meteen de foto’s nabesteld en opgestuurd, we kopen voetbalschoenen voor Catalin
en sturen die op, we laten een contract vertalen, we bezorgen 6 dozen met injectienaalden in Eindhoven
waarna ze op 3 verschillende Roemeense adressen worden bezorgd, we kopen Nederlandse vlaggen voor
het verzorgingstehuis omdat de oude zijn verkleurd en we hebben er een nodig omdat ons nieuwe gebouw
dat aanstaande week onder de kap komt, maken de boekhouding in orde, sturen latex handschoenen naar
een verpleegster en beantwoorden binnengekomen mails. We maken een overeenkomst tussen onze
stichting, Saskia’s stichting en onze nieuwe Roemeense stichting. We bezoeken onze belangrijke sponsors
om uitleg te geven over onze werkzaamheden en uitgaven, we gaan op zoek naar een goedkoper
alternatief voor een hekwerk rondom het nieuwe gebouw en bespreken de werkzaamheden die ermee
gemoeid zijn en na een bezoek aan een firma worden de materialen voor de snoezelkamer besteld.
Er is altijd wat te doen maar er blijft voldoende tijd over voor onze hobby’s en als dat een keer niet zo is,
geen nood, we werken nog met evenveel plezier als 20 jaar geleden en dat hebben we mede te danken aan
alle sponsors en vrijwilligers. Ook in Roemenie hebben we heel goede medewerkers en ook vrijwilligers.
Uiteraard verloopt niets vlekkeloos maar is dat in Nederland wel het geval?
In ons nieuwe centrum kunnen jongeren uit sociale probleemgezinnen leren koken, naaien, computeren,
klussen, om een zelfstandig bestaan op te bouwen. We hebben een groot aantal naaimachines, er komen 2
extra keukens en ook de meubels zijn al in Onesti opgeslagen maar helaas, we hebben nog geen nieuwe
computers voor deze jongeren die nauwelijks een opleiding hebben gevolgd. We willen graag starten met
de basis van computerlessen. In het verleden ontvingen we veel 2de hands computers maar vaak moesten
er nogal wat onkosten gemaakt worden voorafgegaan aan het gebruik. Veel computers zijn te oud of niet
compleet en we hebben Roemeense programma’s nodig, dus extra kosten. Daarvoor zoeken we nog
sponsors. Wilt u de jeugd helpen aan computerlessen? Stort dan een bijdrage op de rekening van onze
stichting onder vermelding van: computers. Rek. nr. 135454700 t.n.v. Stichting Hulp aan Roemenie.

Sponsorslijst 2013
DHD Drukkerij Groesbeek - Mulders
Hekwerken Bergharen – Zaal Sterrebosch
Wijchen – Administratiebureau Jaap Bulk
Wijchen - Hema Wijchen – Chinees
Restaurant Asia Wijchen – Rolstoel Service
Nijmegen – Jewels & Trends Wijchen –
Autobedrijf Megens Wijchen – Eye Wish
Opticiens Wijchen – Foto de Vakman Uden
Wijchen – Keuken en Bad 3000 Wijchen –
Hormes Bouwmaterialen Wijchen –
Schoenhandel Sengers Wijchen – Smulders
Tweewielerspecialist Wijchen –Operational
Care Nijmegen – SKG Prot. Streekgemeente Wijchen – Parochie de Goede Herder Neerbosch Nijmegen Senioren KBO Grave - Berki Brandbeveiliging Wijchen – Stichting Vraag en Aanbod Wijchen – Barry Emons
Aangepast Spelmateriaal Zeeland - Collecte uitvaart mevr. Jaspers Grave - Herman en Gerrie Wanders
Nijmegen – Wil en Lily v d Ruytenbeek Malden – Wil en Jo Brukx Ravenstein – Jo en Trees Hendriks Gassel –
Mevr. G. J. van de Lockant Gassel – Berry Thijsse Klasen en Cees Bettink Nijmegen – Hr. G. Noorland
Wijchen – Mevr. Hopman Kuipers Nijmegen – Fam. van Uuden Wijchen – Mevr. van Woezik Lamers
Wijchen – Mevr. Neyenhof Hahn Nijmegen – Ria Jansen Vullers Wijchen – Wim en Riet van Pelt Wijchen –
Hr. en mevr. Olsthoorn Rotterdam – Mevr. W. Cornelissen Wijchen – Anny en Tonnie Schamp Ravenstein –
Mevr. J. Zevenbergen Ruinen – M.A.T. Groenen Wijchen – Henny Bekker Arts Wijchen – An en Theo Straten
Nijmegen – Mevr. H. Theissen Zeist – Frans Wooning Lent - Henk en Annemarie van Bergen Beuningen –
Wil en Carla Otto Wijchen – R. Nieuwenhuis
Haalderen – Fam. v.d. Broek Wijchen – J.P.M.
Hendriks Nijmegen – Hr. en mevr. Hermens
Nijmegen – G. Westendorp Nijmegen. Ook
anonieme stichtingen en particulieren droegen
een steentje bij waarvoor we hen hartelijk
willen bedanken.
Foto’s van ons bezoek aan Onesti in april
waarbij we ook weer de gelegenheid hadden
om het tehuis voor ouderen in Solont te
bezoeken en gezinnen in de omgeving van
Onesti.

