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Omdat de aannemer zijn werkzaamheden had
afgerond moesten wij voor een laatste controle naar
Iasi in Roemenië vliegen. We hoefden er maar
enkele uren te zijn maar de kortste vlucht was voor 5
dagen. Er was geen alternatief. We vlogen vanaf
Eindhoven, het werd een spannende vlucht want op
de startbaan remde de piloot plotseling uit alle macht
net voordat hij opsteeg. Waarom? Niemand heeft het
verteld maar we moesten een half uur wachten
omdat de remmen te warm waren geworden. In Iasi
werd de landing ingezet maar voordat we landden
steeg het vliegtuig weer op. We zullen niet in details
treden maar het bleek dat er een hydraulisch
probleem was, het landingsgestel werkte niet. We
kregen allerlei details te horen wat we wel en niet
moesten doen bij de noodlanding. Er werden steeds rondjes gevlogen en we beseften dat er eerst brandweeren ziekenwagens moesten komen en dat er kerosine geloosd moest worden. De piloot had om schuim
gevraagd maar dat was er niet op dat vliegveld. Er gaat heel wat door je heen maar de paniek viel erg mee.
Om het kort samen te vatten, op het allerlaatste moment heeft de piloot het landingsgestel uit gekregen en
landden we veilig tussen de gereedstaande brandweerwagens die gelukkig niet hoefden op te treden. We
konden dezelfde avond al op de tv het verslag volgen en ook een klein deel van het interview dat met mij
werd gehouden want de journalisten waren al massaal aanwezig. Tot verbazing van Roemeense vrienden die
niet wisten dat wij in het land waren maar mij op de tv zagen dus er kwamen nogal wat reacties. We
beseffen dat we heel veel geluk hebben gehad en gelukkig zijn wij niet gauw paniekerig dus de terugvlucht
was weer als vanouds, zonder vliegangst. Het was hot news in Roemenië temeer omdat Wizz Air 3 weken
daarvoor ook al een probleem had in Italië omdat de navigatie niet meer werkte.
Onderweg naar het zorgcentrum konden we een gezin helpen die in een vervelende situatie terecht was
gekomen. In dit huis wonen 2 gezinnen met totaal 12 kinderen waarvan de oudste 16 jaar is. De moeder van
6 kinderen is bij een auto ongeval overleden en de kinderen zijn ondergebracht bij hun oom en tante zodat er
voor hen gezorgd wordt als hun vader naar het werk is. Ze zijn nu bezig om een deel aan hun huidige oude
huis te bouwen zodat ze bij elkaar kunnen blijven
wonen. In Brosteni heeft de aannemer goed werk
verricht in het zorgcentrum al moeten er nog enkele
klusjes geklaard worden. De directrice betaalt het
laatste deel wanneer deze karweitjes zijn opgeknapt.
We liepen er met een tevreden blik rond maar dat is
geen wonder, wat een verschil met hoe we het hier
aantroffen in het verleden. En niet alleen het gebouw
maakt hun verblijf nu zoveel prettiger, ze worden heel
liefdevol verpleegd of verzorgd.
We hebben nog een plan voor dit tehuis. Bedlegerige
ouderen kunnen niet onder de douche maar er is aan
de achterkant van het gebouw een betonnen platform

waar met enig breekwerk een badkamer gebouwd kan worden.
Ben heeft een ontwerp getekend om een inloopdouche te maken,
een toilet, wastafel en een bad met een badlift plus een brancard
om aan te kleden. Het past in de ruimte maar er moeten wel 2
toiletten in de hal verplaatst worden om meer ruimte te creëren.
De directrice heeft gevraagd of Ben de tekening wilde maken
omdat ze vindt dat hij altijd praktische oplossingen heeft. De
tekening is klaar en nu kijkt ook een Roemeen ernaar die heel
technisch is.
Wij verheugen ons er al op dat we dit nog voor hen kunnen doen
en we danken iedereen voor de donaties die het mogelijk maken
om steeds weer met
nieuwe plannen te
komen.
De verpleging is nu
ook creatief met de
ouderen bezig, we
hebben gezorgd voor

puzzels, spellen,
kaarten, hobby- en
handwerkmaterialen.
Ze vinden het leuk
dat ze samen met de
bewoners wat
kunnen doen nu ze
ook meer tijd hebben omdat de was niet meer met de hand of in kleine wasmachines gedaan hoeft te worden en
ze hebben nu ook een droogtrommel en een afwasmachine. Verder is er veel veranderd en bijgebouwd. Deze
mensen mogen weer leven, dankzij onze sponsors. Een mooie gebeurtenis viel ons ten deel. We werden
benaderd door 2 Roemeense jonge mensen die in Engeland wonen en ons terugvonden via internet. Toen zij klein
waren hoorden ze bij de eerste gezinnen die wij hielpen met kleding en speelgoed. We ontmoetten hen in 1993
en de ander in 1994. Ze kennen elkaar niet maar beiden zijn ze niet vergeten dat wij enige achtereenvolgende
jaren gezinnen van goederen voorzagen. De jongste was toen nog een baby maar we volgden hen tot ze een jaar
of 8 waren. Ze hebben inmiddels een gezin en een van de echtgenotes vroeg of wij haar schoonouders wilden
bezoeken, ze spraken nog altijd over ons en stuurden de foto’s als bewijs dat hun ouders alles bewaard hadden.
We konden er een dag voor uittrekken en wat was het geweldig om hen weer te ontmoeten al was een van de
ouders aan het werk in Italië. Maar we komen terug, we hebben er zulke fijne herinneringen aan. Indertijd was
het een heel arm dorp maar we stopten met hulp omdat de meeste vaders en zonen in Italië gingen werken. Het
arme dorp staat nu vol met mooie en grote nieuwe huizen want Roemenen verlangen bijna allemaal weer naar
huis en elke vakantie wordt gebruikt om in hun thuisland een mooi huis te bouwen. Wat een verrassing dat ze
naar ons op zoek waren.
In Turda heeft preot Florian een scherm aangeschaft waar kinderen met een handicap leren bewegen. Hij stuurde
filmpjes met mooie oefeningen. De restschuld hebben wij voor hem afgelost. Hij gaat heel voortvarend te werk in
het gebouw dat in 2009 door ons werd geopend.
We hebben een bedrag naar Saskia gestuurd die levensmiddelenpakketten samenstelt voor de allerarmsten, die
worden door katholieke zusters en Angela bij deze
ouderen bezorgd met een persoonlijk beschreven
kaart erbij, dat maakt het persoonlijker. Voorlopig
kunnen wij in deze corona periode niet naar Roemenië
maar de werkzaamheden gaan gewoon door dankzij
Roemeense medewerkers. Wij kunnen niet zonder
hen, vooral niet in deze periode. Ook uw hulp is
welkom.
We wensen u allen het allerbeste, fijne feestdagen en
een mooi en vooral gezond 2022.
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