
Roemenië SOVATA oktober 2008 
 
Op zaterdag 25 oktober gaat de reis naar Sovata in Roemenië van start en gaan 
drie vrijwilligers én een volgeladen BCT bestelbus  met 90 bananendozen op weg.  
Het zal een geweldige reis worden die in het teken staat van blijdschap en hoop. 
Na twee dagen rijden zijn wij zonder grensproblemen aangekomen in Oradea, een 
plaats in Roemenië net over de grens met Hongarije, om Levente te ontmoeten. 
Levente is om 4 uur die ochtend met zijn, door Connexxion gesponsorde, bus 
vanuit Sovata naar Oradea gereden om nog eens 80 strak gevulde bananendozen 
op te halen. Door het enorm grote aanbod van warme, mooie, lieve en fijne 
spullen was het noodzakelijk een extra transport te organiseren, teneinde alle 
goederen in Sovata te krijgen.  
Dinsdagochtend vroeg is het uitdelen op Sarateni, het gebied waar de meest 
arme bevolking leeft, begonnen en het is een ware happening geworden. Zoveel 
uitgestrekte armen en blijde gezichten van deze mensen. Het is overweldigend 
te zien hoe gretig de warme dekens, schoenen, laarzen en kleding worden 
aangepakt en soms zelfs uit je handen worden getrokken. Gelukkig werden wij 
een beetje beschermd door een vriend van Levente die de menigte op afstand 
probeerde te houden. 
Dekens, schoenen en babykleding zijn gewoon niet aan te slepen en er lijkt nooit 
genoeg. Na een paar uur is het uitreiken op de Sarateni voorbij en de 
zielsgelukkige mensen gaan met hun vergaarde spullen naar hun hutje en nemen 
de lege bananendozen mee als brandmateriaal voor de kachels. 

 Het laatste nieuws over de drie jongetjes die door hun moeder achtergelaten 
waren is dat zij inmiddels naar het kinderhuis zijn gebracht.  



Op de tweede dag van ons verblijf in Sovata wordt het deel bestemd voor de 
Iliesi en 1-Meistraat uitgereikt aan de bewoners. Op de Ilièsi ontdekten we ook 
dat de voorband van onze auto wel héél erg zacht was geworden. Met hulp van de 
nieuwe koe-eigenaar, Levente én een FIETSPOMP werd de band snel weer 
opgepompt. Ondanks dat het merkbaar beter gaat in deze straten is men 
dankbaar en erg blij met vooral de dekens, schoenen, laarzen en kinderkleding.  
 In de middag wordt er nog een bezoek gebracht aan het kleine ziekenhuis van 
Sovata samen met een bevriend orthopedisch chirurg uit Nederland die de arts 
toezegt om in het voorjaar van 2009 een aantal  “hoog-laag”-bedden te bezorgen. 
Nu staan er oude lage bedden die voor het verplegend personeel niet prettig zijn 
als ze de patiënten moeten verzorgen.  
Aan het eind van de middag brengen wij ook een bezoek aan de sportschool van 
Levente. Het is er behoorlijk druk met sportende mensen. Het is ongelooflijk te 
zien wat er in een korte tijd bereikt is op deze sportschool. Naast 
straatkinderen zijn er nu ook vaders aan het sporten en heeft Levente zelfs, na 
diverse selectie rondes, twee leerlingen die mee mogen doen aan internationale 
kampioenschappen. Super! 
Ook kregen we van één van onze SOS mensen een prachtig roestvrijstalen 
afvoerputdeksel. De finishing touch voor onze douchevloer.  
Daarnaast hebben we nog een twintagtal bezoeken afgelegd, waaronder een 
bezoek aan het gezin waarvan de vader is overleden na een aanrijding door een 
dronken chauffeur en vier van de zes kinderen uit huis zijn geplaatst. En het 
gaat redelijk goed met dit gezin. SOS zal hen blijven volgen en ondersteunen. 
Ook brachten we een bezoek aan het gezin dat in april van dit jaar een koe heeft 
gekregen. Een prachtig, gezond kalfje is inmiddels geboren en ook de situatie in 
dit gezin gaat vooruit. De kinderen zien er schoon en blij uit, de vader is hard 
aan het werk en de moeder oogt weer gezond en verzorgd. Geweldig !! 
De laatste ochtend werden nog wat persoonlijke bezoekjes afgelegd en werden 
nog enige details voor het hygiëne project met de tandtechnici doorgesproken. 
Na drie drukke dagen gingen we ’s middags weer op weg, terug naar Oradea. 
De terugreis verliep zonder problemen en moe maar met een zeer voldaan gevoel 
kwamen we zaterdag laat in de middag weer thuis. 
 
Deze fantastische reis is door u allen mogelijk gemaakt en de bevolking van 
Sovata en SOS willen iedereen heel erg bedanken voor alle hoop, liefde, warme 
spullen, ondersteuning en support. 
 
Alleen met uw hulp heeft dit werk een mooie toekomst. 
 


