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Op zondag 22 november, de dag van de Roemeense presidentsverkiezingen komen 
wij aan in Sovata. Wij gaan aan de slag met de van de Gemeente verkregen 
lijsten om het uitdelen van de kleding, schoenen, dekendoos en voedselbonnen 
voor deze mensen te organiseren. Cees is met zijn dochter Angelique, 
schoonzoon Ben en Eef ook in Sovata en zij zullen ons helpen met het uitreiken 
van de goederen. Tevens worden nog een aantal Roemeense hulpverleners bij het 
uitdelen betrokken en om te helpen met het vertalen van de gesprekken. Aranka 
en haar zus, dochter Orsi en Edith zijn er met Levente bij om ons te helpen. Met 
Levente worden de laatste uitnodigingen om hulpgoederen af te halen nog rond 
gebracht. Op deze manier konden wij ook zien onder welke omstandigheden deze 
mensen leven. Een aantal huizen bleek van goede kwaliteit, terwijl andere huizen 
een droef aanzicht boden. Uit de gesprekken met de mensen die hulpgoederen 
kwamen halen bleek dat de werkeloosheid al een jaar enorm is (80% onder 
personen van 50 jaar en ouder) en er is geen of bijna geen uitkering, pensioen of 
ander inkomen. 
 
Maandagochtend vroeg wordt de opslagruimte ingericht voor het uitdelen. Alle 
dozen worden op soort en maat neergezet zodat het uitdelen voor iedereen 
makkelijk is. Levente weet zelfs een elektrische aansluiting en een bureautje 
met stoel te regelen, zodat het administreren van CNP kaarten, maten van 
kleding en schoenen, gezinssituaties en waar grote behoefte aan is gemakkelijk 
kan. Om kwart voor negen komt het eerste gezin en al snel is ook het tweede 
gezin ter plekke. Nu moet blijken of onze opzet ook werkbaar is en dat valt 
reuze mee. Na registratie van de gezinssituatie worden de benodigde spullen 
door iedereen bijeen gepakt en in een lege bananendoos of plastic zak 
meegegeven.  
Doordat ieder gezin alleen dát heeft gekregen wat nodig was, blijkt aan het 
einde van de middag dat er toch behoorlijk wat kleding en schoeisel over is. Na 
overleg met het SOS team wordt besloten de jassen en schoenen voor 
volwassenen en kinderen uit te reiken op de Iliesi, een van de meest arme wijken. 
Natuurlijk is ook daar iedereen heel blij met de jassen en schoenen. 
 
Voor het donker wordt rijden we terug over de 1 Mei straat naar het centrum 
van Sovata. We stoppen daar op 127 bij een arm gezin met 3 kinderen. Zij waren 
niet naar het uitdelen toegekomen, maar nu kunnen we hen de dekendozen en 
voedselbonnen geven. 
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De volgende ochtend besluiten wij in overleg met de anderen van het SOS team 
om de kinderkleding die nog over is van de dag ervoor, naar het kinderhuis van 
Broeder Csaba te brengen. Leider Janos is erg blij met de kleding. Een aantal 
kinderen brengt de dozen naar binnen. Ondertussen krijgen wij een rondleiding 
door het tweede en geheel gerenoveerde gebouw. In het tweede gebouw zijn ook 
apartementen gemaakt waarin per apartement steeds 4 jongeren zelfstandig 
wonen en studeren. 
Natuurlijk neemt het SOS team ook nog een kijkje in het eerste gebouw en 
maken een wandeling langs de eetzaal, de kapel, de apartementen, de 
tandartskamer en de crèche waar de allerkleinsten verblijven.  
Het is en blijft een prachtig project en SOS blijft dit project ook van harte 
steunen. (zie ook onze eerdere verslagen over dit kinderhuis op de website 
www.stichtingsovata.nl) 
 
De laatste bananendozen met overgebleven dames- en herenkleding zullen door 
Levente uitgereikt worden aan gezinnen waarvan hij de gezinssituatie goed kent 
en die de hulpgoederen hard nodig hebben. Levente zal ook de 23 overgebleven 
voedselbonnen van 20 RON een goede bestemming geven. De formulieren van 
ontvangst zullen op de gewenste wijze worden ingevuld en afgehandeld. 
 
Ter informatie: 
Door de recessie moet ook in Sovata stevig bezuinigd worden. De school-
budgetten staan voor 2010 op nul en ook de gezondheidszorg moet zwaar lijden 
onder deze bezuiniging. In een arm land als Roemenië komt de recessie harder 
aan dan bijvoorbeeld in Nederland. Wanneer je arm bent kun je geen reserves 
opbouwen voor moeilijke tijden. 
Alle ambtenaren waaronder leraressen, verplegend personeel en ziekenhuis-
artsen zijn verplicht om in de maanden november en december 4 dagen per 
maand onbetaald verlof op te nemen. Dat betekent een salarisvermindering van 
20% in deze winterse maanden. De schoolkinderen krijgen 8 dagen minder 
onderwijs. 
Op onze vraag wat er na december gaat gebeuren, kon men alleen de schouders 
ophalen en moet iedereen afwachten, 
Daarnaast worden het gas en de elektra per 1 februari ook nog eens  40% 
duurder. 
 
SOS vraagt zich af hoe men zich,  met name in Sovata en Sarateni, op de been 
kan houden met deze ernstige financiële tegenvallers. 
 
27 november 2009. 


