
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                

Reisverslag 

 

Holland - Roemenië / SOVATA april 2013 

 



 

Foto voorblad: Erzsebet’s baby Nimrod krijgt een verschoning (januari 2013) 
 

Door gebrek aan middelen wordt er van een oude vieze lap een luier gemaakt en 
omgedaan. Daarover heen komt een stuk plastic zak om lekkage op te vangen, 

maar zijn natte romper wordt niet verschoond. 
  

Zeep en babyzalf zijn niet voor handen, ook baby voeding is er niet.  
Nimrod moet het doen met melk aangelengd met lauwe thee.  
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In februari werden wij overweldigd door hét nieuws van Kees en Yolenta dat 

internationaal transportbedrijf VAT Logistics uit Rotterdam het transport 

GRATIS zou uitvoeren. Twee weken voor ons vertrek naar Sovata zijn de 800 

dozen en losse bundels in de truck met oplegger van 13,5 meter van VAT Logistics 

geladen en op maandag 15 april aangekomen in Sovata.  

Overladen van de VAT Logistics oplegger naar de kleinere vrachtwagen voor aflevering op de Iliesi 

  

Gelukkig waren Jan en Anneke en Nora en Jan, vier van onze Nederlandse 

vrijwilligers, op dat moment ter 

plaatse om het uitladen te 

begeleiden en te controleren. 

Ook de prachtige meubels, 

gedoneerd door de 

tweedehandswinkel Maybe4You in 

Puttershoek, zijn afgeleverd bij 

de mensen van de in januari 

verbrande huisjes op de Iliesi.  

 Vele handen maken het lossen tot licht werk 

Vervolgens hebben zij samen met Levente, onze Roemeense hulpverlener, een 

300-tal dozen en bundels voor de scholen, de crèches, het ziekenhuis, het 

kinderhuis en Caritas weggebracht.  

Natuurlijk is de opdracht erbij gegeven de dozen ongeopend te laten staan totdat 

de andere groep van 8 vrijwilligers op 27 april is aangekomen in Sovata. Via onze 

contacten in Sovata stroomden de bedankjes al binnen en kunnen de mensen haast 

niet wachten op onze komst. 
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Ook nú mochten wij weer reizen  met de gesponsorde personenbus van 

Bergschenhoek BV uit Bergschenhoek om uiteindelijk na drie lange dagen in een 

zonnig Sovata aan te komen. Gerard en Sandra heel hartelijk bedankt. 

 

Wij kunnen goed 

merken dat de 

mensen weten dat 

ons transport in 

Sovata is 

aangekomen. De 

mensen staan al op 

de uitkijk en hopen 

dat er ook voor hen 

spullen zijn 

meegenomen. 

Onze koffers en andere spullen worden naar ons logeeradres gebracht en Danny 

en Cees gaan aan de slag met de eerste klus die geklaard moet worden, namelijk 

het op volgorde van uitleveren zetten van de resterende 500 bananendozen en 

losse bundels. Twee teams gaan al op pad om de eerste gezinsbezoeken af te 

leggen.  

De Iliesi zal als eerste wijk bezocht worden door het 

team Janny, Margriet, Cees en Tunde. Tunde is onze 

lokale tolk en hulpverleenster. In deze wijk wonen 183 

gezinnen en de meeste van hen krijgen gezinsdozen 

en/of voedseldozen. Dat wij welkom zijn is heel 

duidelijk, bijna iedereen is op straat en wacht voor de 

deur op de komst van het team. 

Bij één van de gezinnen blijkt een eerste 

communiefeest aan de gang te zijn en het meisje heeft 

een prachtige witte jurk aan en een boeket van verse 

bloemen in de hand.  

Ondanks de armoede zal voor deze dag alles uit de kast 

worden gehaald om er een échte feestdag van te 

maken. Ook de buren geven dan wat zij kunnen aan 

voedsel, limonade en eventueel fruit. 

Natuurlijk krijgt ook het team iets van de cake en 

limonade aangeboden en kunnen even deelnemen aan het 

feest.  
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Ondertussen dansen en springen  andere kinderen rond de auto omdat zij een 

behoorlijk aantal fietsen en dozen met poppen in de auto hebben zien staan en 

hopen dat er voor hen ook zo’n prachtige fiets of pop bij zal zijn.  

Het valt op dat de huisjes en hutjes keurig zijn opgeruimd en voor zo ver mogelijk 

schoon zijn. Bij bijna ieder huisje is nu een groentetuintje aangelegd en zie je de 

eerste sprietjes van de groentezaden, die in oktober zijn meegenomen, al uit de 

grond te voorschijn komen. Ook nu zijn er weer veel pakketjes met 4 

verschillende soorten groentezaden uitgereikt en die kunnen één dezer dagen 

gezaaid 

worden. De 

zaden zijn van 

onschatbare 

waarde, niet 

alleen geeft 

het voedsel, 

ook het 

samenwerken 

tussen de 

mensen 

onderling 

wordt hiermee 

vergroot. De een heeft water, de ander een beetje gereedschap en weer anderen 

zijn handiger in het poten of onderhouden van de groentetuintjes. Margriet legt 

een aantal bewoners het eten van een voor hen onbekende groente uit, zoals 

boerenkool.   

Veel mensen waren al op zoek geweest naar kruiden die gebruikt worden door de 

theefabriek om thee te maken. De mensen zoeken en plukken de kruiden zolang 

deze groeien. Eén dag plukken en een jutte zak vol levert € 1,- op en dat is mooi 

meegenomen voor de meeste gezinnen op de Iliesi.  

Het was goed om te zien dat mensen met kippen nu ook veel kuikens hebben 

rondlopen. Dat betekent dat de oude kippen opgegeten zullen worden en de nieuwe 

generatie weer voor de eieren kan zorgen. Dit zijn prachtige en goede 

ontwikkelingen waar wij heel blij mee zijn. Overigens is het eten van kippenvlees 

het enige vlees dat de mensen eten op de Iliesi. Varkensvlees, rundvlees of 

lamsvlees is onbetaalbaar en deze mensen zullen dat nóóit kunnen kopen. 
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De meeste oude mensen op de Iliesi hebben een pensioen van rond de € 20 per 

maand. Daar moet men een hele maand van eten, huur betalen en eventueel 

medicatie van kopen. Dat is in deze wijk dan ook een van de redenen waarom het 

grootste deel van de mensen geen water en elektriciteit kan betalen. In de zomer 

kunnen de mensen water uit het kleine riviertje of uit de waterput halen, maar in 

de winterperiode met vaak -20 graden is dat onmogelijk.  

Als een partner met pensioen gaat of overlijdt, komt een eventueel pensioen op 

zijn vroegst pas 6 maanden later en tot die tijd is er geen enkel inkomen en is men 

afhankelijk van de goedheid van kinderen, familie of buren. Vooral onder de 

ouderen is dat een groot probleem. 

De vrouwen waarvan de echtgenoot is overleden, dragen 1 jaar lang zwarte 

kleding. Vaak is dat zwarte kleding die met elkaar geruild wordt voor bijvoorbeeld 

andere kleding, stukjes zeep en groenten uit de tuintjes. 

De twee families waarvan de 

huisjes in januari van dit jaar 

verbrand zijn, waren 

dolgelukkig met de kast, de 

eettafel met stoelen, bedden, 

beddengoed, 

kachel/kooktoestel, potten, 

pannen en andere huisraad.  

 

 

 

 

De nieuwe huisjes zijn van goede 

materialen gebouwd en zullen beslist een 

langere levensduur hebben dan de houten 

hutjes waarin zij voor de brand woonden. 
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Natuurlijk was het team ook erg nieuwsgierig naar de situatie van de baby van 

Erzsebet. 

U hebt op de website kunnen lezen dat wij in januari een extra reis naar Sovata 

hebben gemaakt om de twee gezinnen van de verbrande huisjes te helpen. Tijdens 

dat bezoek hebben wij ook Erzsebet een bezoek gebracht, omdat zij in oktober 

2012 een baby zou hebben gekregen. De baby bleek een jongen te zijn met de 

naam Nimrod.  

In januari zagen wij dat de baby niet goed behandeld werd. Het kindje was niet 

alleen heel vies en onverzorgd, het kreeg ook veel te weinig te eten. Verse 

koemelk aangelengd met wat koude thee was zijn voedsel. Door de honger bleef 

het kindje huilen en kreeg het steeds een ferme tik.  

Een bezoek en een indringende brief van SOS aan de Sociale Dienst van Sovata 

had geen enkel effect, het gaat hier immers om Hongaarse zigeuners !! 

Onze boodschap aan Erzsebet in januari was, dat als zij niet goed voor haar kindje 

zou zorgen, wij hem weg zouden halen en het naar het kinderhuis zouden brengen. 

Gelukkig heeft deze boodschap en de hulp van thuisorganisatie Caritas er voor 

gezorgd dat het kindje beter behandeld en verzorgd wordt. Daar zijn wij heel blij 

mee. Natuurlijk zal onze contactpersoon én Caritas de situatie scherp in de gaten 

blijven houden.  
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Voor de mensen die al eerder een naaimachine hadden gekregen, hebben wij dozen 

met mooie lappen stof, naaigarens, naalden, spelden, ritsen en knopen 

meegenomen. Met deze naaimachines kunnen de vrouwen voor een deel in hun eigen 

levensonderhoud voorzien. Het is erg leuk om te zien dat er in sommige huisjes nu 

gordijntjes hangen. 

Het kunnen geven van prachtig opgeknapte fietsen was een groot succes. Voor de 

kinderen niet alleen leuk, maar ook fijn om naar school te kunnen fietsen. En voor 

de volwassenen is het 

geweldig om op de fiets 

naar het werk te kunnen in 

plaats van tweemaal dik 

een uur per dag om heen 

en weer naar het werk te 

moeten lopen.  

Dit is slechts één van de 

negentien reacties op de 

geweldige donatie van 

Kees en Corrie uit 

Everdingen, die deze 

fietsen tip top in orde 

hebben gemaakt.  
Een trotse Ramona met haar ‘nieuwe’ fiets en met nieuwe kleding 
uit de gezinsdoos, in de kleur van de fiets. 

Volgens de gemeentelijke informatie, zou de straat van de Iliesi op papier al enige 

jaren geleden geasfalteerd moeten zijn. Het tegendeel is waar, het is nu één 

grote stofbende. Het is bij droog weer in de warme zomer onmogelijk om een 

raam of deur open te hebben en de kinderen kunnen niet op straat spelen.  

Grote stofwolken vliegen door de wijk. Ook ons team komt ’s avonds behoorlijk 

stoffig thuis. Het is erg ongezond en heel jammer dat de mensen geen water 

kunnen spuiten op de zandweg, dat zou veel te duur zijn.  

De Gemeente zou haar verantwoordelijkheid moeten nemen !!!! 

Het team van Janny, Margriet, Tunde en Cees hebben ruim 3 lange dagen nodig 

gehad om de gezinnen op de Iliesi te bezoeken en de dossiers bij te werken. De 

conclusie van het team is dat deze wijk sterk verbeterd is, de mensen wel arm 

zijn maar dat gezinssituaties goed zijn, er door de mensen hard aan gewerkt 

wordt om het beter te krijgen en te houden, de huizen schoon zijn en de erven 

omgetoverd in groentetuintjes. 
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Op de terugweg in de bus naar Nederland zijn er enthousiaste discussies onder de 

vrijwilligers hoe deze wijk verder geholpen kan worden door het creëren van 

werkgelegenheid. Mooie plannen en ideeën worden geboren, plannen die lopende 

dit jaar misschien uitgewerkt zullen worden.  

Duidelijk is ook dat er in oktober 2013 in ieder geval dekens, beddengoed, 

schoenen, voedseldozen en voedselbonnen nodig zijn voor de mensen op de Iliesi. 

 

Ondertussen gaan Danny en Yvonne een bezoek brengen aan de Gemeente 

Sarateni om een laatste controle te doen betreffende de financiën van de bouw 

van het rouwcentrum. Danny bespreekt en bekijkt de betalingen aan de aannemer, 

berekent de koersverschillen en bespreekt de verdere procedure. De totale 

bouwkosten inclusief aanschaf van de grond zijn uiteindelijk uitgekomen op 

omgerekend 101 duizend euro. Danny heeft vastgesteld dat de verantwoording van 

alle betalingen en afspraken kloppen. 

Voor het Rouwcentrum zijn nu nog de houten zitbanken nodig voor binnen en 

buiten het gebouw, een houten spreekstoel voor de voorganger en twee 

verrijdbare tafels waarop de kist met de overledene naar de begraafplaats 

gereden kan worden. Tevens is er nog een geluidsinstallatie met speakers in en 

buiten het gebouw nodig. Een andere wens is kussens voor op de banken. 

Van het streefbedrag van € 50.000 is al 46.650 euro gedoneerd. Fantastisch !! 

Wij zoeken nog sponsors voor het resterende bedrag van € 3.350. 
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Voor jaarlijks onderhoud van het rouwcentrum is een bedrag van € 1.500 nodig. 

Sinds de 

opening eind 

november 

2012 zijn er 

negen mensen 

overleden en 

de familie 

heeft in alle 

gevallen 

gebruik 

gemaakt van 

het 

rouwcentrum.  

 

De burgemeester Arpad Madaras wil de sponsors en SOS heel graag bedanken 

namens de zeer trotse en dankbare bewoners van Sarateni voor het prachtige 

rouwcentrum.  

De gemeente Sarateni voert, zoals al eerder opgemerkt, een sociaal beleid naar 

inwoners die hulp nodig hebben. De burgemeester vertelt ons dat er door een 

onverwachte ontwikkeling minder hulp gegeven kan worden aan families die dit 

hard nodig hebben en die dat ook tot voor kort kregen via de Gemeente. 

Er is namelijk in 2010 een bedrag van 5 miljoen euro door de EU toegezegd aan 

Roemenië voor het herstel van schade ontstaan door overstromingen. Dit bedrag 

is door de Roemeense overheid verdeeld over de gemeenten van Roemenië voor 

het herstellen van wegen en bruggen. Die EU toezegging is echter niet uitgevoerd 

en de Roemeense overheid geeft het toegezegde geld niet aan de gemeenten. 

Hierdoor loopt de Gemeente Sarateni een bedrag van 80.000 euro mis voor een 

brug die al wel vervangen is en betaald moet worden. Daardoor ontbreekt het geld 

dat nodig is en kan de Gemeente niet meer de broodnodige hulp aan gezinnen 

geven. 

Er zijn een aantal situaties waar onze hulp wellicht geboden kan worden, zoals het 

gezin van Cristian. 

Cristian is een jongetje van 9 jaar heeft leukemie en woont met zijn vader, 

moeder en oma in een oud, vervallen en heel vochtig huis in het dorp van 

Sarateni.  Het geestelijk gehandicapte zusje van Cristian is vorig jaar november 

plotseling aan hartproblemen overleden en ligt begraven op de begraafplaats van 
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Sarateni. SOS zorgde al voor de in Roemenië onbetaalbare medicatie tegen 

bloedkanker voor Cristian.  

Ondanks de zeer heftige chemo kuur blijft 
Cristian een vrolijke en spelende jongen. Kort 
geleden brak hij zijn linker arm en dat is 
gelukkig goed (zonder infecties) afgelopen. 

Met hulp van de Gemeente wordt er 

achter het oude huis een nieuw huis 

gebouwd voor deze familie. De vader 

en moeder werken keihard om het huis 

af te bouwen om zo voor Cristian een 

betere leefsituatie te krijgen. Voor 

Cristian is het veel beter om in een 

droog en goed schoon te houden huis te wonen. Met een goede wasgelegenheid 

heeft hij minder kans op infecties.  

Met geld van de Gemeente en het werk door mensen die een kleine uitkering van 

de Sociale Dienst krijgen was het mogelijk om een begin te maken met de bouw 

van het nieuwe onderkomen. De bouw kwam door bovengenoemde financiële 

problemen stil te liggen.  

 

SOS heeft besloten om deze familie verder te helpen met een bedrag van 20.000 

lei (= ca. 5.000 euro).  
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Agnes, de moeder van de één jaar oude baby met zeer ernstige hartproblemen, 

die al drie maal eerder is geopereerd en nog steeds een drain in het hoofdje 

heeft, heeft hulp nodig in de vorm van babyvoeding en medicatie. Ook hier zullen 

wij onze hulp geven in de vorm van voedsel- en medicijnbonnen. Met de 

voedselbonnen kan Agnes babyvoeding voor haar kindje kopen en de 

medicijnbonnen kunnen verzilverd worden bij de plaatselijke, kleine apotheek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op hout stoken vraagt wel om veel arbeid en daar moet je op tijd mee beginnen  

De dominee van Sarateni vroeg onze hulp voor het aanschaffen van een 

beenprothese. Door een bacterie in het bot van het linker been moest deze tot 

bijna in de lies geamputeerd worden. De kosten voor een beenprothese bedragen 

€ 10.000. Dat is ongelooflijk veel geld. Gelukkig heeft de familie van de dominee 

wonend in Hongarije, de kerkgemeenschap, vrienden en de verzekering al een 

groot gedeelte van het bedrag bij elkaar gekregen en zal de verzekering volgend 

jaar nog een bedrag uitkeren. Met één been en een rolstoel kan de dominee zijn 

werk in dit slecht begaanbare gebied niet uitvoeren en hij heeft SOS gevraagd 

het ontbrekende deel voor te schieten zodat hij snel weer aan het werk kan. SOS 

zal de dominee een bedrag van € 900 lenen en een bedrag € 600 schenken. Het is 

erg belangrijk voor de gemeenschap dat de dominee zijn werk kan doen en hulp 

aan de gezinnen kan bieden. 

Na een lange, voldane dag lekker naar bed en wij zetten de wekker op 06.30 uur 

om weer vroeg op pad te gaan.  
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Via onze Roemeense vrijwilligers, via de sociale dienst van Sarateni én Sovata, via 

de scholen en via de wijkarts kregen wij weer behoorlijk veel aanvragen voor 

gezinnen die hulp hard nodig zouden hebben. Om zekerheid te hebben of dat ook 

werkelijk zo is, hebben wij Eva, één van onze Roemeense vrijwilligers, in november 

2012 gevraagd, deze gezinnen te bezoeken. Inderdaad bleek dat deze gezinnen 

grote behoefte hebben aan hulp.  

Vandaag, maandag gaan wij hiermee aan de slag en zal ik een paar situaties 

beschrijven van gezinnen die op de 1 Mei straat wonen: 

Het gezin van Gizella en Stefan heeft twee dochters en één zoon. Niemand van de 

familie kan, ondanks hun 

inspanningen, werk vinden. 

In de zomertijd kunnen zij 

nog wel eens werk krijgen 

op het veld om aardappels 

met de hand te rooien of om 

mais te snijden. Zij wonen 

met 5 personen in één 

kamer en koken en stoken 

op hout. Het huisje is in een 

redelijke staat. 

Zoon Istvan (18 jaar) heeft 

grote oogproblemen. Zijn 

rechteroog is vervangen door een prothese terwijl het linker oog een lens nodig 

heeft. Zijn zicht is erg slecht. Omdat er geen geld is voor het jaarlijks 

vernieuwen van het linkeroog, wijkt het oog af in de oogkas en geeft nog meer 

problemen voor Istvan. Dochter Klara (11 jaar) heeft hartproblemen maar kan 

door geldgebrek niet geholpen worden. Alsof dat nog niet genoeg is, moeder 

Gizella heeft diabetisch I, verliest haar haren en is twee jaar geleden geopereerd 

aan een tumor in het hoofd. Geld voor medicatie is er niet !!! 

Bijzonder, zij hebben geen speciale wensen, elke vorm van hulp die geboden kan 

worden is welkom.  

Voor Istvan zullen wij via één van onze Roemeense kontakten een afspraak met de 

oogarts maken. De kosten voor een nieuwe oogprothese, de aanpassing aan de 

oogkas en een nieuwe lens bedragen € 250,-.  
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Ana heeft twee zoons en één dochter. De familie woont in een heel oud, 

beschadigd, kapot en verrot huis. Het huis heeft twee kamertjes, er is geen 

water, geen elektriciteit en zij 

stoken op hout. In de kleine tuin 

struinen wat kale kippen rond. Ook 

hier heeft niemand werk en alleen in 

de zomerperiode kunnen zij 

misschien werk vinden op de velden. 

De oudste zoon heeft slechts 4 

klassen van de lagere school 

doorlopen en hoopte, door eerder van 

school te gaan, werk te vinden. In dit 

gezin zijn niet genoeg bedden en 

slapen twee van de 3 kinderen op een soort grote stoel. 

Ook binnen het gezin van Terezia is er een groot probleem. Zelf heeft Terezia 

ernstige bloeddruk problemen. Haar man Istvan heeft een grote tumor aan de 

linkerkant van zijn hoofd. Geld voor een operatie, behandeling of medicatie is er 

niet. Op dit moment is de man verward, onhandelbaar en vaak loopt hij weg. 

Gelukkig hebben wij deze mensen blij kunnen maken met persoonlijke gezinsdozen, 

medicijnbonnen en een voedseldoos. 

Achter de houtfabriek, die staat bij de kruising van de 1 Mei straat en de Iliesi, 

vinden wij 3 gezinnen in een erbarmelijke woonsituatie. Eerder woonden deze 

mensen op de 1 Mei straat en moesten van de eigenaar uit de al in zeer slechte 

staat verkerende hutjes vertrekken. Volgens de oude buren konden zij alleen 

achter de houtfabriek hun intrek nemen in deze leegstaande krotten.  

 

 

 

 

 

 

 

In Nederland zouden wij in deze krotten niet eens onze varkens willen huisvesten !! 
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Geen water en geen elektriciteit, krotten die donker, vochtig en haast op 

instorten staan. De mensen waren verbaasd dat wij ze daar gevonden hadden. 

Gelukkig hebben wij altijd extra dekens, kledingstukken, schoenen, plastic zeilen 

en voedseldozen in de auto voor gevallen zoals deze.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat verdrietig is het om mensen op deze manier te vinden. Wij hebben hen 

beloofd in oktober extra spullen te brengen en zullen proberen hun woonsituatie 

te verbeteren. 

Regelmatig hebben wij in voorgaande reisverslagen geschreven over Ezsti, de oma 

die jaren lang voor haar geestelijk gehandicapte kleindochter Annamaria zorgde 

en op de Morii woonde. De moeder heeft lang geleden man en kind in de steek 

gelaten.  De vader bekommerde zich totaal niet om het kind.  
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Alleen als er van de overheid geld kwam, bezocht hij zijn moeder en dochter om 

vervolgens het geld mee te nemen en weer voor 1 of 2 maanden te vertrekken. 

Helaas is Ezsti eind maart overleden en nu is alleen haar vader degene die voor 

Annamaria zou kunnen zorgen. Het kind 

is verwilderd, moet bedelen om eten te 

krijgen en is afhankelijk van wat haar 

vader met haar doet. Annamarie is nu 12 

jaar en onze angst is dat de vader haar 

zal laten gebruiken om aan geld te 

komen. 

Tijdens het bezoek aan hem, vroegen wij 

wat hij van plan was met Annamaria. Hij 

zei, dat als hij werk kan vinden, hij haar 

naar het kinderhuis zal brengen en als er 

werk zou zijn in een ander dorp, hij dan 

verhuist en haar dan mee wil nemen. 

Deze man wíl helemaal niet werken en 

dat is een groot probleem.  

Op hulp van de Sociale Dienst van Sovata 

hoeven wij niet te rekenen, het zijn 

immers Hongaarse zigeuners en niet belangrijk !!!! 

Het kind op laten nemen door SOS in het Kinderhuis kan niet zonder een 

handtekening van de moeder. Het adres van de moeder is niet op te sporen en dus 

is het onmogelijk om het kind veilig onder te brengen. Het enige wat wij nu kunnen 

doen is zorgen dat onze Roemeense contactpersoon van die wijk de boel in de 

gaten blijft houden en mogelijk kan bijsturen als dat nodig is. 

 

 

 

 

In dezelfde straat 

troffen wij bij een 

gezin deze situatie aan 

voor een baby.  



Stichting Ondersteuning Sovata -15-   ING bank 3533795 

 

Tussen alle gezinsbezoeken door worden de school en crèche op de Praidului 

bezocht en worden er foto’s van de spullen gemaakt die door de sponsors zijn 

meegegeven. 

Uit dankbaarheid krijgen wij van de onderwijzeressen een heerlijke lunch 

aangeboden met brood, worstjes, paprika, stukjes kaas, plakjes salami en vruchten 

thee. Heerlijk !! 

In januari van dit jaar hebben wij tijdens het extra bezoek gesproken over het 

realiseren van een crèche voor kindjes vanaf twee jaar. Dat is niet alleen 

belangrijk voor de kinderen maar ook voor het voortbestaan van deze school. Op 

dit moment is er door bezuinigingen één lerares ontslagen en waarschijnlijk zullen 

er meerdere ontslagen volgen. Wij zijn bang voor het sluiten van de hele school 

want dat zou betekenen dat veel kinderen uit deze wijk naar andere, veel verder 

gelegen scholen moeten. Veel kinderen zullen dan niet meer naar school kunnen 

gaan en dat is iets wat absoluut voorkomen moet worden. Zonder onderwijs is er 

helemaal geen toekomst voor de kinderen !!!! 

Met de directeur van alle lagere scholen proberen wij een afspraak te maken om 

sluiting van de school te voorkomen. Dat zal nog een hele klus worden omdat het in 

deze wijk voor het overgrootste deel om Hongaarse zigeunergezinnen gaat, voor 

de gemeente de meest onbelangrijke groep mensen die wonen en leven in Sovata. 

Het gaat hierbij niet alleen om Roma zigeuners die in deze wijk wonen, maar ook 

veel Sinti zigeuners.  

Een pre is dat SOS zorgt dat deze kinderen op school en crèche eten, extra 

kleding en schoenen krijgen waardoor de ouders de kinderen dan ook graag naar 

school brengen. 

Ook de school en crèche op Sarateni worden bezocht. Daar loopt alles op rolletjes 

en wordt er door de schoolleiding veel aandacht gegeven aan het hygiëneproject 

en sportactiviteiten voor de kinderen. Daar zijn wij heel blij mee. 

Voor deze school hadden wij ook bijna 70 bananendozen met gebruikte kleding 

meegenomen. Deze kleding zal verkocht worden door de schoolleiding samen met 

de schoolgaande kinderen aan de mensen in de omgeving van Sarateni. Van de 

opbrengst van de verkoop van deze kleding kan de school activiteiten organiseren. 

Ook daar zijn wij erg blij mee.  

  

Voor wij het weten is het al laat en tijd om een hapje te eten, de planning voor de 

volgende dag door te nemen en te gaan slapen. 
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Dinsdag is ook een drukke dag. Naast de bezoeken aan Ziekenhuis, Kinderhuis en 

de wijkarts moeten nog tal van gezinnen bezocht worden. 

De Trandafirilor is in de ochtend aan de beurt en ook daar staan de mensen op e 

uitkijk. Voor hen zijn er voedseldozen meegenomen. 

Deze mensen wonen in een houten flatgebouw, dat rot is en bijna op instorten 

staat. Er is vanaf oktober 

vorig jaar door de Gemeente 

niets gedaan aan de 

onhoudbare situatie en wonen 

de mensen nog steeds in dit, 

naar onze mening, 

levensgevaarlijke gebouw. Aan 

de achterkant van het gebouw 

zijn de toiletruimten naar 

beneden gestort en nog niet 

vervangen en de meeste 

mensen moeten hun 

behoeften nog steeds in de 

achtertuin doen. Onvoorstelbaar !!! 

Voor oktober zijn ook hier dekens, kleding, beddengoed en voedselbonnen nodig. 

Hierna zijn de zigeunerfamilies op de Primaverii aan de beurt en zij dansen van 

blijdschap als zij onze bus zien aankomen. Alles en iedereen rent naar de bus en 

wij moeten iedereen manen niet te duwen en te schreeuwen, voor ieder gezin zijn 

er kledingdozen, voedseldozen en voedselbonnen.  

De huisjes zijn rot, lek en staan 

ook eigenlijk op instorten. De 

mensen wonen illegaal op dit 

terrein en moeten 

hoogstwaarschijnlijk binnen 

maximaal 2 jaar van dit terrein 

weg. Waar naar toe weet niemand. 

Leuk dat iedereen zo gelukkig is 

met het voedsel, de kleding en de 

schoenen. Voor de kinderen die 

naar school gaan zijn er ook 

schoolspullen meegenomen en dat is voor de kinderen écht een feestje.  
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Het gezin van Maria met haar zwaar autistische zoon en dochter maakt het goed 

dankzij de hulp van een Nederlands pakketgezin. Zoon Albert en Maria zelf 

werken op het land en dochter Piroska werkt thuis om daar de boel in orde te 

houden.  

Het gezin van Katalin is dolgelukkig 

met de twee fietsen voor de 

kinderen Andrea en Aron. Nu de 

kinderen een fiets hebben hoeven 

zij niet meer een uur te lopen 

voordat zij op school zijn, geweldig 

!!! De vader van de kinderen is zo’n 

drie jaar geleden doodgereden 

door een dronken automobilist en 

was er na die tijd geen inkomen 

voor dit gezin. Gelukkig heeft ook 

hier een Nederlands pakket gezin 

hulp geboden. 

De Vitan familie maakt het ook goed. Jammer dat Zita, de moeder van de 7 

kinderen wéér zwanger is. Zij was op ons verzoek naar de wijkarts geweest voor 

een anticonceptiemiddel. Het 

middel heeft volgens de arts 

niet goed gewerkt en is de 

zwangerschap een feit. 

 Het huisje was schoon en 

opgeruimd, de kinderen 

dolgelukkig met de 

schoolspullen en het speelgoed 

en natuurlijk ook met de kleding 

en schoenen.  

Het terrein rondom het 

piepkleine huisje was keurig 

opgeruimd, aangeveegd en aan 

de zijkant van het huisje was 

een heus groentetuintje 

aangelegd waar de eerste sprietjes van de lente ui al trots boven de grond uit 

staken. 
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Ook de sla plantjes begonnen al behoorlijk te groeien.  

Er is geen water en elektriciteit. Een maal per week gaan Zita en Ionel samen de 

was doen in de 

rivier, beneden 

aan het einde 

van de straat, 

en sjouwen zij 

een grote 

emmer water 

uit de rivier 

mee naar boven 

om de planten 

water te geven. 

In erg droge 

tijden gaat 

Ionel 3 – 4 keer per week dat grote stuk naar beneden om water te halen. Ionel, 

de vader, was ook bezig om van takken een afscheiding te maken zodat de 

kleintjes niet vanaf het voorterrein naar beneden kunnen glijden of vallen. Buiten 

stond een grote jute zak met geplukte kruiden die naar de theefabriek gebracht 

moet worden. Weer een euro voor één dag plukken. 

Ieder gezin is dolblij met een extra euro. 

Bij een familie die woont op de Fabricii zien wij dat de kinderen na schooltijd en 

na het maken van hun huiswerk ook allemaal moeten meehelpen op het land. Dit 

gezin heeft een aantal kippen en hennen die ook moeten eten. Op het 

achterliggende terrein groeien grassen en er wordt ander voer voor de dieren 

verbouwd. Wat over is kan verkocht worden aan de andere gezinnen in de straat 

die ook dieren hebben of geruild worden tegen andere producten. 

Op de Campul Sarat komen wij in twee huisjes die ieder slechts een piepkleine 

ruimte hebben en waarin 5 mensen moeten wonen en leven. Er is pas een baby’tje 

geboren en ook is hier het kopen van babyvoeding onmogelijk. De jonge moeder is 

al niet gezond en heeft geen borstvoeding voor haar kindje. Natuurlijk laten wij 

hier babykleding, voedselbonnen voor babyvoeding, voedselpakket, dekens, 

beddengoed, kleding en schoenen achter. Alle gegevens worden genoteerd en voor 

oktober zullen alle broodnodige spullen voor deze gezinnen mee genomen worden. 

Inmiddels begint het al donker te worden en alle teams verzamelen zich op het 

logeeradres om deze dag en de planning voor de volgende en laatste dag door te 

nemen. Wij nemen een boterhammetje als avondeten en zoeken ons bed op.  
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Op woensdag, onze laatste dag in Sovata, beginnen de teams met het bezoeken 

van de laatste gezinnen en gaan Danny en Yvonne naar de school op de Lunga om 

daar het ingezamelde mooie en leuke speelgoed van de kinderen van OBS de 

Tuimelaar uit Nieuw Lekkerland te brengen. Wij weten nu al dat het een groot 

feest zal worden voor de kinderen van deze lagere school. Het is prachtig weer en 

de dozen met speelgoed zetten wij op de stenen tafeltennistafel, buiten in de tuin 

van de school. 

De kindertjes worden opgetrommeld en Emma, één van onze Roemeense 

hulpverleners, leest de brief voor in het Roemeens. De kinderen luisteren 

aandachtig, maar kunnen haast niet wachten met het 

openen van de dozen.  

Na een korte toelichting door Yvonne mogen de 

kinderen de dozen open maken en kijken wat er 

allemaal in zit. Grote ogen, rode wangen, lachende 

kinderen, grijpende handjes, het is gewoon een 

paradijs voor de kinderen en erg leuk om die blije 

gezichten te zien. Wat een feest.  

Het ene kind pakt een groot stuk speelgoed, terwijl 

het andere kind juist een piepklein autootje pakt en 

deze stevig met beide handjes tegen zich aan drukt. 

Andere kinderen pakken zo veel zij kunnen, dit hebben 

zij nog nooit meegemaakt. Éen van de kinderen zegt 

dat dit de mooiste dag uit haar leven is en dat zij nog 

nooit zulk mooi en vooral veel speelgoed heeft gezien. 
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Haar vriendinnetjes beamen dat en proberen nog wat kleurboekjes en ander 

speelgoed in hun handjes te klemmen. Dat gaat natuurlijk niet en alles rolt op de 

grond. Een plastiek zak is de oplossing en alle verzamelde spulletjes gaan er in. 

Natuurlijk zal na ons vertrek al het speelgoed neergezet worden op tafels en 

mogen de kinderen om de beurt 

iets uitzoeken en dat mee naar 

huis nemen. Een deel van het 

speelgoed gaat naar de kinderen 

van arme gezinnen die niet naar 

school kunnen of gaan. De 

kinderen beloven een mooie 

tekening te maken voor de 

kinderen in Nederland en deze in 

oktober of bij een eerder bezoek aan ons mee te geven. Wij zullen er voor zorgen 

dat de tekeningen bij de kinderen van OBS de Tuimelaar gebracht zullen worden. 

De 428 stuks blauwe T-shirt eveneens van OBS de Tuimelaar zijn afgegeven bij 

school 2. Een paar kinderen is gevraagd om een T-shirt aan te trekken voor het 

maken van een foto. De T-shirts zullen als verrassing bewaard worden voor de 

activiteitenweek die later in juni gehouden zal worden. Het is ons beloofd dat er 

foto’s van alle kinderen gemaakt zullen worden tijdens de activiteitenweek met 

hun T-shirt aan. Eigenlijk wilden de kinderen die op de foto staan met het blauwe 

T-shirt deze niet terug geven, maar helaas, dat moest natuurlijk wel. Namens de 

kinderen van deze twee scholen brengen wij graag grote dank over voor al het 

mooie en leuke speelgoed en voor de prachtige blauwe T-shirts.    

NAGYON KÖSZÖNÖM SZÉPEN, Heel hartelijk bedankt. 

Na het bezoek aan de Lunga school gaan wij ook nog even langs Irma. Deze 

mevrouw ligt al zeven jaar op bed na 

een val waarbij haar heup is gebroken 

en er toen door geldgebrek niets aan 

is gedaan. Zij is incontinent en had 

tot vorig jaar geen 

incontinentiematerialen, medische 

hulp of lichamelijke hulp. Gelukkig 

heeft een Nederlands gezin zich haar 

situatie aangetrokken en zij helpen 

haar nu met alles wat er nodig is. Wij 

hebben Caritas gevraagd haar 3x per 

week in plaats van 2x per week te 

wassen en haar bed te verschonen, dat is echt hard nodig. 
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Bij Caritas hebben wij een aantal huisbezoeken afgesproken voor mensen die hulp 

nodig hebben en natuurlijk een grote hoeveelheid incontinentiemateriaal en 

allerlei hulpmiddelen afgeleverd. 

Attila, de Caritas medewerker voor jeugdzorg, konden wij verschrikkelijk blij 

maken met de 

sportkleding die 

gedoneerd is door 

SV Hillegom en via 

Greet bij ons 

gebracht. Attila 

heeft ons 

tussentijds wel 3x 

gebeld om te 

zeggen hoe blij, 

trots en dankbaar 

de grotere jongens 

en meisjes van de 

Iliesi zijn die aan een voetbal team mee mogen doen en de sportkleding hebben 

gekregen. Bedankt Greet en SV Hillegom, het was een schot in de roos !! 

Voor een aantal mensen in de wijk Hostad zijn ook gezinsdozen meegebracht. 

Zoals u weet komen wij daar niet meer persoonlijk, omdat wij ons daar absoluut 

niet veilig voelen. De mensen die iets krijgen hebben een kaartje gekregen, zodat 

zij hun spullen beneden in het dorp bij één van onze hulpverleners op kunnen halen. 

De voedselbonnen van SOS voor de winterperiode krijgen zij in oktober 

aangereikt door Adél van de Sociale Dienst van Sarateni. 

De mensen op de Minei, de voormalige vuilnisbelt, zijn weer blij gemaakt met 

kleding, schoenen, tasjes en andere materialen om dit huis aan huis te verkopen. 

Van de opbrengst kunnen de mensen een aantal weken leven en zijn zij niet 

afhankelijk van bedelen. Tot onze grote verbazing was het terrein opgeruimd en 

zagen wij ook de voorbereidingen voor het aanleggen van een groentetuintje bij de 

hutjes en huisjes. Natuurlijk zijn ook hier pakjes groentezaden gegeven. 

Onderweg van het ene naar het andere adres zagen wij een man de grond 

besproeien met water tegen de enorme stofwolken. Met een lachend gezicht 

begon hij onze bus, die bijna onherkenbaar was door de stof, helemaal schoon te 

spuiten. Toen wij hem wat wilden geven zei hij dat hij erg dankbaar is voor alle 

hulp voor de mensen in Sovata en dat het schoonspuiten van de auto het enige is 

wat hij terug kan doen. Geweldig toch, zo’n reactie ????   
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Inmiddels is het al 16.00 uur en moeten wij opschieten om op tijd aanwezig te zijn 

voor een BBQ in de bergen op een hoogte van 1.100 meter, aangeboden door de 

burgemeester van Sarateni. Het uitzicht is geweldig, het vlees van een kostbaar 

lammetje dat speciaal voor ons is geslacht is heerlijk en smelt op je tong en het is 

heel gezellig. Ook vier van onze Roemeense hulpverleners zijn er bij en genieten 

mee van al het lekkers.  

Rond de klok van 22.00 uur zijn wij terug op ons logeeradres en kletsen nog even 

na over de week, over alles wat wij gezien en gedaan hebben en wat er nog 

verbeterd kan worden. Wij komen met z’n allen tot de conclusie dat het beter 

gaat met de meeste mensen, veel beter zelfs. Vooral de wijk Iliesi is op de goede 

weg en wij kunnen spreken van een groot succes. 

Natuurlijk hebben wij veel kunnen doen en moeten wij nog veel doen, maar niet 

zonder uw hulp. Wij willen u dan ook, mede namens de mensen in Sovata, uit de 

grond van ons hart bedanken voor alle mooie, leuke, lieve, heel bruikbare en nodige 

spullen die u ons gegeven heeft.  

Ook alle financiële donateurs, de sponsor van het transport, de sponsor van de 

personenbus, de bedrijven en personen die nieuwe goederen doneren, de 

kerkgemeenschappen die ons uitnodigen voor presentaties en projecten 

organiseren ten behoeve van de mensen in Sovata, scholen die de kinderen 

vertellen over de armoede in Roemenië en vragen iets van eigen speelgoed mee te 

geven, mensen die de mooiste kleertjes breien en babydekentjes naaien of haken, 

iemand die zo maar 19 prachtig opgeknapte fietsen heeft gedoneerd voor de 

kinderen die buitenaf wonen in Sovata, kortom iedereen is op zijn of haar manier 

onmisbaar in het geheel van SOS.  

Wij zijn héél blij met u ALLEMAAL. 

DANK U WEL  

 

Alle vrijwilligers in 

Nederland en alle 

hulpverleners in 

Roemenië, hartelijk 

bedankt voor jullie 

onaflatende energieke 

inzet. 
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WENSENLIJST 

VOOR DE LAGERE SCHOLEN EN CRÈCHES  

Schriften en blocnotes    Vouwblaadjes (gekleurd) A4 en A5 

Ballpoints (bijvoorbeeld met reclamenaam)  Tekenpapier 

Potloden en puntenslijpers     Scharen voor groot en klein 

Knutselmaterialen     Plakstiften en potten plaksel 

Kleurboekjes      Stickers   

Kleurpotloden en stiften    Grote kralen om te rijgen en draad 

Crêpepapier      Waterverf en penselen  

    

 
VOOR HET HYGIËNEPROJECT de aanvullingen voor de persoonlijke toilettas: 

  

Tandpasta en tandenborstels   Toiletzeep 

Kammen      Nagelborstels 

Keukenhanddoekjes (nieuw)    Nagelknippers 

 
 

        

  

VOOR HET PROJECT GEZINSHULP: 

Blikken vlees, zakjes droge soep, gedroogde bruine en witte bonen, spliterwten,  

blikjes tomatenpuree, thee, oplos koffie, oplos chocolademelk,  

bouillonblokjes, blikjes leverpastei, hand zeep, tandpasta, tandenborstels, handdoeken, 

theedoeken, warme sokken, waxinelichtjes, paracetamol en voor de groentetuin:  

 Zaden voor sperziebonen, stokbonen, snijbonen, peulen, erwten, rode kool, witte kool, 

augurken, courgettes, tomaten, bieten, wortelen, aubergines, uien, bos uien, pompoenen 

Deze zaden groeien het beste in het Balkangebied en zijn gezond en voedzaam. 
  

Het Kinderhuis van Broeder Csaba heeft grote behoefte aan: 

sokken, nodig voor kinderen tussen de 3 en 18 jaar, schoonmaakmiddelen,  

wasmiddelen, bezems, dweilen, werkdoekjes, theedoeken en handdoeken. 

  

Natuurlijk zijn en blijven ook financiële donaties zeer belangrijk.  

Van de financiële donaties worden bijvoorbeeld in Roemenië zelf voor de lagere scholen 

werkboekjes en leesboeken in de Roemeense en Hongaarse taal aangeschaft en  

 wordt het verbeteren van de woon- en leefomstandigheden betaald. 

 Voor 5 euro kan 1 SOS-voedselbon worden aangeschaft  

waarmee een gezin in Sovata of Sarateni geholpen wordt in het levensonderhoud. 

  



 

Wilt u uw hulp aan Stichting Ondersteuning Sovata 

verder uitbreiden, hebt u nieuwe contacten die wij 

van informatie kunnen voorzien of die willen 

sponsoren op welke manier dan ook, laat het ons 

weten:  

 

Per brief of kaart aan: 

    S.O.S. 

    Postbus 282 

    2990 AG  BARENDRECHT 

 

Per email:  info@stichtingsovata.nl 

 

Telefonisch:   Yvonne Willebrands 06 24 52 19 69 

    Coby Teuben            06 13 41 71 28 

    Dan Kleefkens         06 55 78 57 37 

IBANnummer: NL88 INGB 0003 5337 95 

Neem een kijkje op de website en reageer !! 

 


