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REISVERSLAG EXTRA BEZOEK AAN SOVATA VAN 11 T/M 17 SEPTEMBER 2010 

 

Na drie dagen reizen komen wij maandagmiddag om 15.00 uur aan in Sovata. Wij gaan 

direct naar Evike van de gemeente Sovata om te informeren naar de tijd van de 

afspraak met de burgemeester van Sovata en de afspraak met de burgemeester van 

Sarateni. Evike laat ons later op de middag telefonisch weten dat een afspraak met de 

burgemeester of loco burgemeester helaas toch niet gaat lukken door overvolle 

agenda's. Wel geeft Evike aan dat de opslagruimte in Sovata wederom tot onze 

beschikking staat voor oktober 2010.  

Tijdens de bezoeken aan onze contactpersonen zijn de volgende onderwerpen aan de 

orde gekomen: 

-  De ontwikkelingen rond het onderwijzend personeel. Deze zijn erg bedroevend. De 

   klassen worden vergroot naar 31 leerlingen of groter waardoor er minder leraren 

   nodig zijn en ontslagen onvermijdelijk worden. De leraren die hun werk behouden 

   moeten 25% van hun salaris inleveren. 

- De bezuinigingen hebben ook een groot effect op de schoolmiddelen. Schriften,  

   schrijfgerei en werkboekjes worden niet langer door de school verstrekt maar  

   moeten door de ouders worden aangeschaft. Voor veel ouders is dit financieel  

   een onmogelijke opgave. 

- De gezondheid van Agnes, waarover eerder is geschreven in het verslag van April 

  2010, is door de voorgeschreven medicatie door de behandeld arts in Tirgu Mures  

  zodanig verbeterd, dat zij zich weer zelfstandig kan bewegen in en rond het huisje. 

  Maar vervolg behandelingen in Tirgu Mures zijn wél nodig. 

- De opdracht hout te kopen en af te laten leveren bij de twee families wordt 

  besproken. De kosten bedragen 500 Lei, dat is ca. € 125. 
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- De werkzaamheden aan de school op de Iliesi gaan naar wens. De dakreparatie is 

  afgerond en Levente heeft tijdens de reparatie en de afronding foto's gemaakt.  

  De aansluiting op de drinkwaterleiding en het aansluiten van de septictank kunnen  

  wij ter plaatse gaan zien.

Dinsdagochtend om 08.00 uur zien wij de werklieden bij de school op de Iliesi druk aan 

de gang met een graafmachine om een uitsparing te maken voor de septictank. 

  

Met de hand moet de uitsparing op de juiste maat worden gemaakt. En nadat de tank 

geplaatst is moet er een muurdoorvoer worden gemaakt om de toiletgroep aan te sluiten 

op de septictank. 

Als alles volgens plan verloopt kunnen de kinderen vanaf maandag 20 september 2010 

gebruik maken van het toilet in de school en is het buitentoilet eindelijk verleden tijd. 

Toiletpapier staat hoog op het verlanglijstje. 

Wat ook erg in het oog springt zijn de nieuwe dakpannen aan de straatzijde. Dit is de 

kant die het meest te lijden heeft van de wind. Hoewel de dakpannen alleen het uiterlijk 

laten zien, bleek ook onderdaks het nodige houtwerk verrot te zijn. Ook daar is het 

nodige, nu onzichtbare, herstelwerk verricht.  
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In het gebouw ontmoeten wij Julia, het hoofd van deze school, die heel blij is met het 

vernieuwde dak en de was- en toiletgroep. Op haar kantoortje wordt gesproken over de 

zaken waar de school behoefte aan heeft. 

Zo hebben zij de verplichting om een zandbak te hebben voor de kleuterklas en 

daarvoor is natuurlijk ook speelgoed nodig. Voor het buitenspelen van de grotere 

kinderen zijn nieuwe schommels, wip en twee doelen voor voetballen nodig. Ballen van 

plastic en ballen van leer zijn zeer welkom. Voor de familiebijeenkomsten en buiten eten 

zouden picknick tafels een geweldige donatie zijn ! 

Voor de kinderen zelf is er grote behoefte aan schriften, schrijfgerei in het algemeen 

en speciale oefenboekjes voor de verschillende leervakken. Zelfs is er gevraagd om 

schoolkrijt in wit en kleur. Ook dozen met tissues zijn meer dan welkom.  

Voor zowel de peuters als de grotere kinderen zijn er voor handenarbeid de nodige 

materialen en hulpmiddelen nodig. Scharen. lijm, crêpe papier, vouwblaadjes, kraaltjes, 

stickers, plakband, kleurstiften en kleurpotloden etc. 

Ook verjaardagsartikelen zouden heel welkom zijn. Bij de meeste kinderen thuis is 

verjaardag vieren niet aan de orde en de school wil graag een jarig kind in het zonnetje 

zetten met de slingers, hoedjes en vlaggetjes.  
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Later op de ochtend bij het bezoek aan School nr 2 in Sovata krijgen wij ook van 

Mevrouw Kuti te horen dat de klassen meer kinderen moeten bevatten. Voor dit 

schooljaar heeft dit nog geen gevolgen voor het aantal leerkrachten op deze school. Ook 

hier is door verdere inkrimping van het budget voor leermiddelen grote behoefte aan 

schriften, schrijfgerei en werkboekjes.  

Het gaat daarbij om 6.000 schriften van 50 blaadjes ieder à 2 Lei (kosten ca. € 3.000). 

Voor de werkboekjes worden 224 sets van 3 besteld voor 4800 lei = ca. € 1.125,- 

Afgesproken wordt dat SOS het geld beschikbaar stelt in ruil voor de aankoopnota's.  

Het hygiëneproject loopt goed, maar voor de nieuwe kinderen op School nr 2 (30 stuks) 

Praidului (11 stuks) en op de Iliesi (5) zijn nieuwe toilettassen nodig in oktober. 

Ook is speelgoed gewenst voor de crèche op de Praidului waar 60 kindertjes dagelijks 

zijn en voor de crèche nr. 1 (achter de Katholieke kerk) is eveneens speelgoed nodig 

voor de 60 kindertjes aldaar. 

Grote behoefte is er ook aan stoelen voor de kinderen in de leslokalen. In oktober 

krijgen wij opgave van de prijzen van de Roemeense stoelen en het aantal. SOS zal zien 

wat zij kan betekenen voor de aanschaf van deze stoelen. 

Levente heeft voor sportles aan kansarme kinderen in de leeftijd van 12 t/m 17 jaar 

sportkleding en sportschoenen nodig. De sportlessen worden gegeven in de gymzaal van 

School 2 waar de meeste kinderen ook lessen volgen. 

 

Na het bezoek aan School nr 2 gaan wij op weg naar de school op de Sarateni. Daar 

ontmoeten wij Ildiko, het nieuwe hoofd van de school. 

De maten voor sportkleding en -schoenen zal sportleraar Csaba opnemen en aan SOS 

doorgeven. Het gaat om 3 teams van ieder 15 kinderen. Voor sportartikelen gaat het 

met name om voetballen en volleyballen. 

Na een bezoek aan de gymzaal (afmeting 8 x 10 meter) in de school is duidelijk te zien 

dat een nieuwe toplaag hard nodig is. De spijkers steken aan alle kanten uit de vloer en 

het hout geeft splinters in voeten en benen.  
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SOS zal onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om dit probleem aan te pakken. Voor 

het buitenterrein, waar nu sintels liggen, kunnen rubberen tegels een uitkomst zijn.  

Het gesprek gaat verder met Ildiko en ook op deze school is, door de ernstige 

bezuinigingen, grote behoefte aan schriften, schrijfgerei, werkboekjes en schoolkrijt. 

Ildiko zal een lijst aanleveren voor het benodigde aantal werkboekjes en titels. 
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Dan legt de doelstelling uit van het hygiëneproject en met elkaar wordt besloten om 

voorzichtig met de eerste klas van 40 kinderen te starten in april 2011. In de school zijn 

slechts twee wastafels beschikbaar in een piepkleine ruimte en in de toiletruimte is 

slechts één klein wastafeltje beschikbaar. Dit is onvoldoende om hygiëneles te geven. 

Ook is bij veel kinderen thuis geen stromend water. 

Tijdens de rondleiding door de toiletruimte komt naar voren dat zeepdispensers, 

papieren handdoekjes en toiletpapier noodzakelijk zijn. Als een van de kinderen gebruik 

wil maken van het toilet, geeft de leerkracht enkele stukjes toiletpapier mee. 

Aan een van de muren zien wij een klein EHBO kastje hangen bestemd voor de hele 

school van 250 kinderen. De inhoud is onvoldoende en blijkt verouderd en verlopen. 

In het biologie/natuurkunde lokaal treffen wij een minder florissante situatie aan. Daar 

zijn de materialen voor anatomie zeer verouderd en kapot. Vervangende materialen en 

posterformaat afbeeldingen van spiergroepen zijn zeer wenselijk. Tevens zijn 

natuurkunde proeven met de benodigde apparaten meer dan welkom. 

 

Het laatste bezoek van vandaag is aan het gemeentehuis van Sarateni. Er wordt 

uitvoerig gesproken met de burgemeester en zijn staf over hoe SOS de gezins- en 

winterdozen kan aanleveren voor het uitdelen aan de betrokken gezinnen. De lijst van 

mensen die in aanmerking komen voor een doos wordt bepaald door de gemeente. De 

voedselbonnen kunnen net als in oktober 2009 via de gemeente aan de hand van onze 

handtekeningenlijst worden uitgedeeld. 

Verder is er gesproken over het mortuarium. Afgesproken is dat de gemeente Sarateni 

met concrete bouwplannen en calculatie komt, zodat aan de sponsors duidelijk gemaakt 

kan worden wat er nodig is en om hoeveel geld het gaat om dit broodnodige mortuarium 

te realiseren. 

Als laatste vraagt de burgemeester SOS om een eenvoudig digitaal fototoestel voor het 

maken van foto's om gemeente situaties vast te kunnen leggen. 

 

Barendrecht, 20 september 2010. 


