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Het is onvoorstelbaar, maar het transport van april 2015 is weer helemaal gefinancierd 

en verzorgd door Neele-Vat Logistics uit Rotterdam. En ook de R-vent personenbus voor 

het vervoer van de vrijwilligers is wéér gedoneerd door Bergschenhoek Groep BV uit 

Bergschenhoek.  

Van Monsanto Nederland uit Bergschenhoek hebben wij maar liefst 490.000 

groentezaden gekregen voor de mensen in Sovata.  

Wij voelen ons zeer vereerd door deze prachtige donaties en support. 

Natuurlijk willen wij iedereen heel hartelijk danken voor alle mooie, bijzondere en zeer 

bruikbare donaties, bedanken voor zichtbare en onzichtbare werkzaamheden, de 

steunbetuigingen voor het team dat de goederen heeft uit mogen reiken aan de mensen 

in Sovata, de fietsen van Kees, de nieuwe sportkleding uit Alphen a/d Rijn, het 

kerkorgel, de mooiste breiwerken, de schoolmaterialen, het speelgoed, de dekens en het 

beddengoed, kortom alles van de sponsors uit heel Nederland, écht alles was en is zeer 

welkom en wij hebben de mensen in Sovata en Sarateni ongelooflijk blij kunnen maken 

met de spullen die zij hard nodig hebben. Dank u wel !! 

Op vrijdag laat in de middag komt de groep aan in een zonnig maar heel koud Sovata.  

‘s Nachts is er behoorlijke nachtvorst van -5 graden. Gelukkig is het droog en kunnen de 

dozen en losse bundels, die eerder deze week zijn aangekomen in Sovata, prima op 

volgorde van wijk, straten, scholen, ziekenhuis etc. gezet worden, klaar voor het 

bezorgen in de volgende dagen. Daarna snel naar ons logeeradres om de koffers uit te 

pakken en daar staat Anneke klaar met een heerlijke maaltijd en een verrukkelijk toetje 

voor de hele groep. 

Omdat wij zeker wilden zijn dat de prachtige donatie van de groentezaden van 

Monsanto Nederland uit Bergschenhoek goed terecht komt, hebben wij onze Roemeense 

hulpverleners drie weken geleden gevraagd de bewoners van alle wijken en straten die 

wij gaan bezoeken in te lichten. Zij hebben verteld dat wij bij het uitreiken van de sets 

groentezaden willen zien dat de groentetuinen klaar zijn voor het zaaien van de zaden en 

later het uitpoten van de jonge groenteplantjes.  

Zaterdagmorgen zit iedereen vroeg aan het ontbijt en bespreken wij de werkzaamheden 

van vandaag. Het team van Janny gaat naar de Iliesi om de groentezaden aan de 185 

gezinnen uit te reiken. Normaal gesproken bezoeken wij de gezinnen aan huis maar om 

tijd te winnen zal het team vanuit de school op de Iliesi de groentezaden aan de mensen 

die goed ter been zijn uitreiken en foto’s maken.  

De mensen zijn erg verrast door de grote hoeveelheid zaden die zij krijgen.  

Dit betekent voedsel voor de zomer én de winterperiode. De mensen die slecht ter been 

zijn en de mensen die aan het werk zijn in het bos of elders, worden aan het einde van 

de middag en de avond aan huis bezocht. Dan worden daar de setjes groentezaden en 

eventuele fietsen, rollators, dekendozen en babypakketten afgegeven.  
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Huidig landbouw materiaal. 

Wassen in de beek, wat ook het drinkwater is. 

Blij met de groentezaden. 

De tuin is netjes gemaakt. 
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Het tweede team gaat naar de Capeti en daar worden eerst de gezinsdozen afgeleverd 

en kijkt het team naar de tuinen die voor, langs en achter de huisjes liggen om te zien of 

de mensen de boodschap goed begrepen hebben en wij konden inderdaad goed zien dat 

er hard gewerkt was aan het voorbereiden van zo’n groentetuin. Tot onze verrassing 

zien wij ook zelf gemaakte groentekasjes van gebogen houten stokken met plastic er 

overheen. Later laten wij de mensen die goed ter been zijn naar de bus komen en geven 

hen de sets met 14 soorten zaden. De setjes groentezaden worden gretig en vol 

blijdschap aangepakt. 

Tijdens het rondbrengen van de gezinsdozen treffen wij twee jonge gezinnen aan 

waarvan de vader geen werk meer heeft en er dus geen inkomen is. De kinderen hebben 

dringend kleding en schoenen nodig om naar school te kunnen gaan en eigenlijk waren er 

ook dekens en voedsel nodig. Gelukkig hebben wij altijd kleding, schoenen, dekens, 

babypakketten en dergelijke achter de hand en konden wij de kinderen toch kleding en 

schoenen geven, zodat zij alsnog naar school kunnen gaan. De betreffende school 

hebben wij laten weten de kinderen extra kledingsetjes uit de meegebrachte dozen te 

geven zodat zij dit schooljaar af kunnen maken. In oktober zullen wij extra kleding, 

schoenen en dekens inpakken en hen voedselbonnen geven om de koude winter door te 

komen. Dat gaat goedkomen. 

Met Ioan de man die zwaar suikerpatiënt is en waarvan u in het oktoberverslag de foto’s 

van zijn aangevreten voet heeft kunnen zien, gaat het wonderlijk genoeg redelijk goed. 

Natuurlijk heeft hij erge last van de grote wonden aan zijn voet en voor hem hebben wij 

de nodige verband- desinfectie- en verzorgingsmiddelen meegebracht. Net als 

incontinentiemateriaal zijn verbandmiddelen onbetaalbaar voor de meeste mensen. 

Ook brengen wij een bezoek aan Emese om te vertellen dat wij een rolstoel hebben voor 

haar 5 jarige zoontje Zsolti, die tijdens de bevalling door zuurstofgebrek lichamelijk 

gehandicapt is. Wel moeten wij de lichaamsmaten van hem weten om van twee 

kinderrolstoelen één passende rolstoel te maken.  

Zij kijkt ons ongelovig aan en zegt dat zij zich niet kan voorstellen dat zij Zsolti straks 

niet meer de hele dag hoeft te dragen. 

Omdat Zsolti alleen maar kan liggen is er een tuigje nodig om hem vast te zetten in de 

rolstoel, zodat hij zelf kan blijven zitten. Dit tuigje wordt gevonden bij een bedrijf in 

Cluj Napoca en later in week zullen wij de rolstoel voor Zsolti gaan brengen. 

Op de Capeti gaat het over het algemeen best goed. De huisjes zijn hier en daar 

opgeknapt en verbeterd, de kinderen gaan naar school of de crèche en de saamhorigheid 

in deze wijk groeit. Dat is mooi om te zien. 

Zoals altijd worden wij uitgezwaaid en iedereen roept blij “tot oktober !!!” 

Ons team gaat naar de 1 Mai straat om daar de gezinsdozen bij de families te brengen. 

In deze wijk zijn de mensen arm, is het vaak rustig en zijn de mensen beleefd en 

wachten rustig af wat er gebeuren gaat.  
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Het bed lekker dicht bij het nieuwe, met 

hout gestookt, fornuis. 

Szabolcs, zo dapper en moedig.  

Het dak is waterdicht gemaakt voor de winter. 

De fietsen staan droog onder het 

afdak.  

Smeren van 400 dubbele boterhammen voor de mensen op Hostad, Sarateni. KLAAR !!! 
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Geza, 18 jaar en de zoon van Ana en Geza sr. loopt erg moeilijk en heeft een bleek 

gezicht. Het is duidelijk te zien dat hij pijn heeft en zich niet goed voelt. Volgens de 

dokter moet hij naar de neuroloog, maar zij kunnen de 100 RON (= € 25,-) voor een 

eerste bezoek niet betalen. Het is wel belangrijk dat hij naar de neuroloog gaat om te 

zien wat er aan de hand is. Via onze Roemeense contactpersoon wordt in orde gemaakt 

dat het bedrag van 100 RON beschikbaar komt. De uitslag wordt aan SOS doorgegeven 

om aan de hand daarvan te bepalen wat er moet gebeuren op het medische vlak en wat 

de kosten kunnen zijn. 

Wij brengen een niet gepland bezoekje aan Szabolcs, het jongetje dat veel operaties 

moet ondergaan vanwege de vele littekens van brandwonden. Het huis waar Szabolcs 

woonde stond in brand en zijn moeder en oma waren nog in het huis. Szabolcs heeft zijn 

moeder en oma willen redden uit het brandende huis, maar dat lukte niet en hij heeft 

zijn moeder en oma zien verbranden. Zelf heeft hij daarbij enorme brandwonden 

opgelopen. Gelukkig is er een Zwitserse sponsor die het financieel mogelijk heeft 

gemaakt om de kostbare operaties te betalen. Gelukkig kan Szabolcs weer naar school 

en kan hij weer buiten spelen met de andere kinderen. 

De dochter van Ilona is in februari op 16-jarige leeftijd overleden. Het meisje had erge 

hoofdpijn en de dokter dacht dat het wellicht een oorontsteking of iets in het gebit zou 

kunnen zijn. De voorgeschreven medicatie hielp niet en toen er weer geld was voor een 

bezoek aan het ziekenhuis, bleek een hersentumor de oorzaak te zijn van de vreselijke 

hoofdpijnen. De medische hulp kwam te laat. 

Verkleumd van de kou komen de teams weer terug en genieten van een warme maaltijd 

en gaan aan de slag om voor de bewoners van de zigeunerwijk Hostad 400 dubbele 

boterhammen met kaas te maken. De bezoeken aan Hostad zijn altijd spannend en wij 

moeten daar altijd op onze tellen passen. Veel te laat gaan wij naar bed en hebben een 

korte nachtrust. 

 

Zondagmorgen De teams zijn al weer vroeg uit de veren en tijdens het ontbijt nemen 

wij nog een aantal dingen door en drukken de teams op het hart zonder zichtbare 

emotie de strakke richtlijnen te volgen die nodig zijn om deze mensen te kunnen helpen. 

Van te voren heeft de locoburgemeester van de wijk Sarateni al laten weten dat wij op 

zondag een bezoek brengen aan deze groep zigeuners en dat iedereen in zijn huisje 

moet blijven totdat wij van het terrein af zijn. Ook is hen verteld dat degene die zijn 

tuintje gereed heeft gemaakt voor het maken van een groentetuin, ook zaden krijgt. 

Het is hen verboden om onrust te stoken en zij moeten zich gedragen. Dat werkte, net 

als in oktober, helemaal geweldig.  
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Met bonnetje bij de bus voor het ophalen van groentezaden, babypakketten, 

dekendozen, voedseltassen, zakjes boterhammen en speelgoed voor de kinderen. 

Zelfgemaakt kweekkasje, hier zijn de 

groentezaden ZEER welkom. 

Warmte in huis door hout gestookt fornuis, waarschijnlijk bedorven eten in de pan. 
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Zo nu en dan komen er een paar kinderen polshoogte nemen en proberen in de bus te 

kijken om te zien wat er allemaal in staat. Zij zijn hartstikke nieuwsgierig naar wat er 

allemaal voor hen meegenomen is. Ook achter de gammele schuttingen zien wij 

nieuwsgierige gezichten.  

Wij verdelen ons weer in drie teams om de 128 gezinnen persoonlijk te bezoeken. 

Anneke, Cees en onze Roemeense hulpverlener Levente blijven beneden op het terrein 

bij de bussen om daar de mensen de spullen te geven die op de briefjes staan die de 

teams bij hun huisbezoek maken. Zij kunnen van beneden af de boel ook in de gaten 

houden en wij kunnen elkaar inseinen als het dreigt mis te lopen. In de bus staan dozen 

met voedseltassen, dekens, babypakketten, speelgoed voor de kinderen in alle 

leeftijden, zakjes boterhammen en de setjes met 7 soorten groentezaden. De mensen 

op Hostad krijgen slechts 7 in plaats van de 14 soorten groentezaden die gezinnen in 

andere wijken krijgen. Dat doen wij om er zeker van te zijn dat de zaden niet verkocht 

of geruild worden. In oktober krijgen de mensen die de zaden van april goed gebruikt 

hebben de andere 7 soorten groentezaden voor de winterperiode. 

Het is erg koud vandaag en wij kunnen ons goed voorstellen dat de mensen die geen 

dekens of een warmtebron hebben, het hartstikke koud hebben. Wij hebben zelfs onze 

winterjassen aan met een shawl tegen de snijdende koude wind. 

Bij een groot aantal mensen zijn de tuintjes inderdaad klaar gemaakt om na het 

uitkiemen van de zaden de jonge plantjes te poten. Mooi om te zien. Sommige gezinnen 

hebben niet genoeg ruimte om een groentetuintje te maken en wij geven deze mensen 

dan ook géén zaden. Wel proberen wij deze mensen duidelijk te maken dat zij 

bijvoorbeeld hout of werkzaamheden voor elkaar kunnen ruilen tegen de groente die 

straks eetbaar zal zijn. Wij verwachten ook wel dat de mensen die nu geen zaden 

hebben gekregen die wel in oktober willen hebben als zij zien dat de zaden zich 

ontwikkelen tot eetbare groenten. Zij zullen dan toch proberen om een stukje grond 

gereed te maken voor de zaden. Misschien kunnen wij volgend jaar de mensen van 

Hostad zo ver krijgen dat zij kleine, zelfgemaakte groentekassen kunnen bouwen. 

Houten twijgen zijn er genoeg en wij kunnen zorgen voor stevig plastic.  

Lopend van hutje naar hutje, zie je de spelende kinderen en soms bewoners die hun 

nieuwsgierigheid niet kunnen bedwingen. Een vingerbeweging is voldoen om er voor te 

zorgen dat de bewoners weer naar hun eigen hutje of huisje gaan.  

Over het algemeen zien wij toch kleine verbeteringen aan de hutjes en huisjes en 

iedereen is erg vrolijk en blij dat SOS er weer is met spullen die hard nodig zijn. De 

twee jonge gezinnen op dit terrein die in november 2014 een op hout gestookte 

fornuis/kachel hebben gekregen zijn zichtbaar blij met deze voor hen kostbare 

warmtebron en godzijdank zijn de kachels niet gestolen. Zonder deze fornuiskachels 

zouden zij de afgelopen strenge winter misschien niet overleefd hebben. Ik moet er 

niet aandenken !!! 
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 De slaapplaats zoals die er is voor te veel kinderen.          Het buitentoilet. 

De vrouw van Janos moet met bedelen rond komen 

Istvan’s vader en broertjes maken zich zorgen.  

Links, 

Mailat met 

zijn 

dochter. 

 

Rechts, 

het gezin 

van 

Magdalena.  
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Istvan, het jongetje dat vorig jaar een operatie heeft gehad om een tumor aan de lever 

te verwijderen, is helaas weer in het ziekenhuis opgenomen. Het is mij niet helemaal 

duidelijk wat er precies aan de hand is, omdat de vader doof is en heel erg slecht te 

verstaan. Waarschijnlijk krijgt het kind chemokuren. De moeder is bij haar kind in het 

ziekenhuis en na terugkomst uit het ziekenhuis zal de moeder onze Roemeense 

hulpverlener en contactpersoon voor deze wijk op de hoogte brengen van de 

ontwikkelingen.  

Janos, een vader van een jong gezin zit in de gevangenis en zijn vrouw zagen wij in het 

dorp beneden aan het bedelen. Als de man van het gezin door overlijden wegvalt of in 

gevangenis zit, zijn de vrouwen aan de goden overgeleverd. Er is dan geen inkomen en 

hulp van anderen is niet aan de orde in deze arme wijken. Wij vragen de gemeente en de 

school om haar te helpen met de meest noodzakelijke dingen en er voor te zorgen dat de 

kinderen wel naar school kunnen gaan. De kinderen hebben dan in ieder geval één warme 

maaltijd per dag en hoeven niet op straat rond te dwalen of mee te helpen met bedelen. 

Voor de moeder is er voorlopig voldoende voedsel en dekens achter gelaten. 

Mailat die vorig jaar oktober zo boos was en geen voedselbonnen kreeg, omdat hij 

brutaal was en alleen maar schreeuwde, heeft zijn leven gebeterd. Zijn huisje is 

opgeruimd en voor zover dat kan ook schoon en hij zorgt prima voor zijn 13 jarige 

dochter. Het kan dus best goed gaan, als wij de regels maar bepalen en iedereen moet 

zich daaraan houden !! Hij heeft nu natuurlijk ook spullen gekregen. 

Het gezin van Magdalena heeft ruzie met Ilona, de buurvrouw. Ilona is geen lieverdje en 

heeft haar man met een mes gestoken en gedreigd hem aan het mes te rijgen. Omdat 

Ilona het dichtst bij de waterput woont, mag Magdalena geen water uit de waterput 

halen en is zij genoodzaakt om water uit de greppel langs de kant van de weg te halen. 

Dat water is heel vies en bruin, maar wat moet je zonder waterput anders ?  

Bah, het water ziet er erg vies uit en het stinkt ook.  

Wij hebben Magdalena gezegd het water eerst te koken voor zij het gaat drinken.  

 

De teams die de gezinnen persoonlijk bezoeken zijn wéér onder de indruk van de grote 

armoede op dit terrein. Onze Roemeense hulpverleners moeten vaak even slikken om de 

bizarre situaties waarin deze mensen en vooral de kinderen moeten leven. Voor een 

aantal mensen is het financieel niet mogelijk iets te verbeteren aan de lekke daken van 

de hutjes, een betere slaapplaats te creëren of een veilige warmtebron aan te schaffen 

en veel van de kinderen en ouderen hebben gewoon honger. Dat is heel schrijnend om te 

zien. Veel van de kinderen van Hostad gaan niet naar school. Er is simpel genoeg geen 

kleding en schoenen om de kinderen te kleden. Het is lastig voor SOS om deze mensen 

kleding en schoenen voor de kinderen te geven. Vaak worden de spullen verkocht en 

hebben de kinderen nog niets. Er moet deze mensen geleerd worden om geen spullen die 

door SOS gebracht worden te verkopen of te ruilen.  
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Het is verschrikkelijk belangrijk dat de kinderen onderwijs krijgen. Met Ildiko, het 

hoofd van de Sarateni school, is er voor het bezoek aan Hostad een gesprek geweest 

waarin wij gevraagd hebben of het mogelijk is om de kinderen van Hostad naar beneden 

te halen en op school te wassen en aan te kleden. Via de school zouden de kinderen dan 

1x per week een schoon setje kleding kunnen krijgen.  

 

Helaas moest Ildiko ons vertellen dat de mensen in het lager gelegen gebied haar man 

en kinderen bedreigen, omdat deze groep mensen vindt dat Ildiko te veel voor de 

zigeuners van Hostad doet. Dat is heel erg verdrietig. Een van onze taken is dan ook om 

een brug te slaan tussen de diverse groepen zigeuners en om respect voor elkaar te 

krijgen. Volgens de bevolking van het lager gelegen gebied, ook zigeuners maar van een 

andere stam, zijn de zigeuners van Hostad schreeuwers, vechters en mensen die niets 

doen. Dat is ook wel zo en dat begrijpen wij ook.  

De zigeuners van Hostad zijn zó arm dat zij niets te verliezen hebben, vaak 

weggestuurd worden en door niemand geholpen worden. Wij zien nu dat de bewoners van 

Hostad zich wel degelijk kunnen gedragen en dat de andere bevolkingsgroepen dat 

moeten inzien. Uiteindelijk zullen alle bevolkingsgroepen samen moeten werken om het 

beter te krijgen in de toekomst. Er ligt dus nog een mooie taak voor de vrijwilligers van 

SOS in dit gebied. 

Zo vlak voor ons vertrek zien wij kinderen die genieten van de heerlijke dikke 

boterhammen met kaas en natuurlijk de speelgoedjes. Van Kees hadden wij gelukkig nog 

een aantal voetballen gekregen en konden wij de jongens die in oktober geen bal hadden 

gekregen nu wel een bal geven. Voor oktober hopen wij dat er weer voldoende speelgoed 

binnenkomt wat wij kunnen geven aan deze kinderen in de leeftijd van 2 tot 17 jaar.  

Voor oktober zijn er voor de wijk Hostad weer dekens, héél veel dekens en beddengoed 

nodig om de mensen een beetje meer warmte te geven in de strenge winter. 

Het was wel heel fijn en goed om te zien dat de mensen ons de dekens en het 

beddengoed lieten zien dat zij in oktober hebben gekregen.  

De dekens en het beddengoed waren wel vies en smerig, dat kan ook niet anders als er 

geen water is, laat staan zeep.  

Wij zijn heel blij dat zij beginnen te snappen hoe het werkt bij SOS. Geweldig toch ? 

Koud tot op onze botten en met een tevreden gevoel rijden wij van het terrein en 

daarbij worden wij vrolijk en blij uitgezwaaid. Natuurlijk roepen de mensen ons na “tot 

oktober” en wachten op een bevestiging van ons dat wij hen in oktober weer zullen 

bezoeken. 

Snel naar ons logeeradres om een warme douche te nemen. Het was zó verschrikkelijk 

koud vandaag, dat wij ons eerst even moeten opwarmen voordat wij gaan eten. Gelukkig 

konden wij wat vroeger naar bed dan gisteravond. 
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Annamaria met haar chocomel.                      Met Attila gaat het redelijk goed. 

Allemaal mensen die erg blij zijn met de sets 

groentezaden van Monsanto. 
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Maandagmorgen. Vandaag brengen de teams een bezoek aan de Minei, de Morii, de 

Ciocarliei en de Trandafirilor. Het zal een drukke dag worden vandaag en ook wordt er 

regen verwacht. Gelukkig is het iets minder koud dan de voorgaande dagen. 

 

Wij beginnen met de Morii en zien daar Annamaria rondlopen. Annamaria is het meisje 

die door haar vader verwaarloosd wordt, in een krot moet wonen, niet naar school gaat 

en afhankelijk is van andere mensen die haar eten geven. Haar vader is alleen te zien als 

het kindergeld van slechts 30 RON (€ 7,50) gebracht wordt door de gemeente. Jammer 

dat wij nog steeds niet achter de woonplaats van haar moeder kunnen komen om een 

handtekening van haar te krijgen, zodat wij Annamaria naar het kinderhuis kunnen 

brengen. Haar haren zijn wat langer geworden en zij is groter geworden. Wij vrezen met 

grote vreze dat de vader van Annamaria haar zal laten gebruiken door mannen uit de 

buurt om op die manier aan geld te komen. Het is zo triest en wij kunnen niet veel meer 

voor haar doen dan te zorgen dat de buren op haar letten en haar een beetje eten 

geven. Zij is hartstikke blij ons te zien omdat zij weet dat er een paar pakjes chocomel, 

boterhammen en wat speelgoed voor haar meegenomen zijn. Het kind is helemaal 

verwilderd en weet niet hoe snel zij de boterhammen in haar mond moet proppen. Wij 

krijgen een grote glimlach van haar en zien haar zwarte, afgebroken tanden en kiezen 

die toch wel pijn moeten doen. Wij hebben diep medelijden met dit meisje van net 12,5 

jaar. Natuurlijk zal ook één van onze Roemeense hulpverleners de boel daar strak in de 

gaten houden en ons informeren als het niet goed mocht gaan. 

Haar vader laat zich toch nog even zien en vraagt of hij ook nog iets kan krijgen. 

Natuurlijk kan hij iets krijgen maar de voorwaarde is wel dat hij Annamaria moet laten 

verzorgen door iemand anders en dat zij naar school moet gaan. Hij wordt vreselijk boos 

op mijn antwoord en zwaait met zijn armen mijn kant op. Ik waarschuw hem en langzaam 

druipt hij scheldend en vloekend af. Triest! 

Met Attila, de jongeman met MS gaat het redelijk goed. In oktober vorig jaar vonden 

wij hem al veel minder dan in april 2014 en nu zie ik dat hij erg is afgevallen. De broer 

van Attila heeft hem voor tien minuten in de rolstoel gezet die wij vorige jaar voor hem 

mee hadden genomen. Attila zegt dat hij slecht kan zien en alles in zijn hoofd aan het 

bewegen is. Zijn oude moeder helpt hem waar zij kan en gelukkig hebben wij voor Attila 

5 dozen met incontinentiemateriaal. Zonder dit incontinentiemateriaal zou het voor de 

moeder en Attila helemaal een drama zijn om hem te verzorgen. Incontinentiemateriaal 

is heel erg duur in Roemenië en voor de meeste mensen onbetaalbaar. Mocht u 

incontinentiemateriaal hebben en wordt het niet meer gebruikt, wilt u het ons dan 

doneren? Het zou een grote hulp zijn en een grote zorg minder. 

Een paar huisjes verder wonen de drie gezinnen die wij ook twee maal per jaar 

bezoeken. Naast de persoonlijke gezinsdozen worden ook hier de 14 zakjes 

groentezaden gegeven. Wat een prachtige reacties krijgen wij van deze mensen. Zo’n 

grote stapel zaden hebben zij nog nooit gezien, laat staan ooit gekregen. Super !! 
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Voor Marina is de naaimachine een uitkomst. 
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Het is een hard leven voor de gezinnen, maar het gaat goed. Iedereen is positief en gaat 

er voor om alles te verbeteren en hard te werken aan een betere toekomst. Dat is mooi 

om te horen en te zien.  

Als laatste gezin op de Morii bezoeken wij Veronika. Wat een trieste toestand. In het 

hutje van nauwelijks 3 x 4 meter wonen en leven 9 mensen. Een oude oma, een tante, 

twee volwassen zonen van oma die geestelijk niet in orde zijn en Veronika met 4 kleine 

kinderen. Veronika zou vorig jaar met de vader van haar jongste kind verhuizen naar de 

Capeti, maar de jonge vader overlijdt onverwachts en nu is Veronika totaal afhankelijk 

van haar moeder en de tante waar zij inwoont. 

Wij begrijpen goed dat het niet makkelijk is voor Veronika, maar in oktober hebben wij 

Veronika gezegd dat er hulp gegeven kan worden onder de voorwaarde dat zij de 

kinderen naar school laat gaan. In eerste instantie nam zij onze voorwaarde niet aan, 

maar gelukkig heeft zij vorig jaar november toch maar besloten om de kinderen naar 

school te brengen.  

Deze kinderen zijn nog niet eerder op school geweest en moeten eerst een heropvoeding 

krijgen voordat zij deel kunnen nemen aan de lessen in een klas. Vaak zijn de kinderen al 

8, 9 of 10 jaar en dus al ouder om zo maar in de eerste klas te worden geplaatst; zij 

kunnen immers geen letter lezen of schrijven. Door SOS worden deze speciale 

opvoedingslessen ook van harte ondersteund en zorgen wij voor leer- en 

schoolmaterialen en speelgoed voor in de klas. Ook deze kinderen krijgen via SOS op 

alle schooldagen 1 warme waaltijd per dag. 

Op de Ciocarliei brengen wij alle persoonlijke gezinsdozen bij de betreffende gezinnen 

die allemaal blij en tevreden zijn met de gebrachte spullen. Voor Marina is er een 

naaimachine. Marina heeft elektriciteit en vroeg ons in oktober om een naaimachine 

zodat zij verstelwerk, naaiwerk en losse klusjes kan aannemen om zo in haar 

levensonderhoud te voorzien. Fijn dat er een naaimachine ter beschikking was en samen 

met een stapel mooie lappen stof, naaigarens, knopen, ritsen en allerlei naaihulpmiddelen 

is de naaimachine verpakt en afgeleverd bij Marina. Ik denk dat zij een van de 

gelukkigste mensen in de straat was op de dag dat zij de naaimachine kreeg. Voor 

oktober zullen wij weer lappen stof, naaigarens, knopen en ritsen voor haar inpakken.  

Ondertussen blijkt de tijd heel erg hard te gaan en moeten wij ons een beetje haasten 

om op de Trandafirilor te komen. Op de Trandafirilor staat het houten flatgebouw van 2 

etages hoog dat bijna op instorten staat. Het toiletgedeelte is er al een jaar of twee 

geleden van afgewaaid tijdens een storm. De meeste mensen hebben nu zelf maar een 

houten huisje gemaakt als toilet in de achtertuin. Anders moesten zij hun behoeften nog 

steeds in de open lucht in dezelfde achtertuin doen. Het plan van de gemeente om het 

gebouw af te breken ligt er al een aantal jaren. Echter niemand van de gemeente helpt 

deze mensen om de woonsituatie te verbeteren of om hen te helpen met het zoeken 

naar een andere, betaalbare en betere woonruimte. Zij leven in grote onzekerheid 

omdat zij niet weten of er een oplossing komt voor hen. Het is te triest voor woorden. 
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De mensen op de Trandafirilor worden door de 

gemeente aan hun lot overgelaten. 

Voor Angela is het leven zwaar, maar zij laat 

zich niet kennen. 
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De mensen komen al naar buiten gerend en zijn hartstikke blij ons te zien. Natuurlijk 

spreken zij eerst hun zorgen uit over de woonsituatie en laten ons een brief lezen van 

de gemeente die schrijft dat de gemeente Sovata zal “overwegen” om hen te helpen met 

het vinden van een andere woonruimte. Dit is waarschijnlijk een brief die gemaakt is 

voor de bewoners naar aanleiding van de brief van SOS waarin wij onze bezorgdheid 

uitspreken over de toekomst van deze mensen. Wij kunnen jammer genoeg niet zorgen 

voor een andere woonruimte voor de groep van 8 gezinnen, omdat ook wij afhankelijk 

zijn van de gemeente.  

De mensen voelen zich ziek, in de steek gelaten en zijn verdrietig. 

Angela de moeder van vier kinderen die een spierziekte heeft, komt als een robot de 

half vergane trap af naar beneden. Zij moet zich stevig vasthouden om niet te vallen. 

Haar linkerkant is helemaal verkrampt en zij kan er niets meer mee doen. Ik vraag haar 

hoe zij zich voelt en met een ziek maar stralend gezicht zegt zij: “het gaat goed hoor, 

nu ik je zie.” Het aanpakken van de dozen is een crime voor haar, maar gelukkig snellen 

de andere bewoners toe om haar te helpen de gezinsdozen boven te brengen. Haar man 

Ferenc, die vaak zo maar bewusteloos neervalt, is naar het dorp om te kijken of er werk 

te vinden is. Hij kan niet veel en overal krijgt hij nee als antwoord op zijn vraag om 

werk, maar hij blijft het proberen. Zo zielig. 

Gelukkig zijn de vier kinderen van Angela en Ferenc opgenomen in het kinderhuis St. 

Josif en hebben een veel beter leven dan dat de ouders hen kunnen geven.  

Anna, de moeder van Ferenc is dolgelukkig met haar gebitsprothese en is er zuinig op. 

Als zij niet hoeft te eten of de deur uit hoeft gaat de prothese in een bakje water. Zij 

zegt: “Dan slijten de tanden niet zo veel en kan ik er langer mee doen.” Prachtig. 

De andere gezinnen krijgen ook hun gezinsdozen en zijn er erg blij mee. Ik zie wel dat 

de mensen er veel slechter uit zien dan in oktober vorig jaar. Door de zorgen en de zeer 

slechte behuizing zijn de gezondheidsklachten veel groter. Wij hebben diep medelijden 

met deze gezinnen. Vrolijk worden wij uitgezwaaid en beloven om in oktober terug te 

komen met de spullen die zij nodig hebben. Natuurlijk kan er in geval van nood 

aangeklopt worden bij Tunde, een van onze Roemeense hulpverleners en contactpersoon 

voor deze mensen.  

Het is al aan het einde van de middag als wij aankomen op de Minei, de voormalige 

vuilnisbelt. Door de sluiting van de vuilnisbelt hebben deze mensen geen werk en zijn aan 

de goden overgeleverd. Ieder jaar in april en in oktober brengen wij de overgebleven 

kleding en schoenen uit de opslag naar deze wijk. De mensen van de Minei gaan met 

grote tassen langs de deuren om de kleding en schoenen te verkopen. Op deze manier 

kunnen zij een behoorlijke periode in hun eigen levensonderhoud voorzien. Dat is erg fijn 

en de mensen zijn ook tevreden met deze manier van werken en doen hun best om er het 

beste van te maken. 
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Blije mensen op de Minei. 

De kinderen van de Ghindari crèche met het speelgoed gekregen van de leerlingen van 

OBS “de Tuimelaar” uit Nieuw-Lekkerland. 

De praktijkruimte van Dr. Ilona oogt fris en modern. 
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Eniko komt naar ons toe en ziet er vreemd uit en zij huilt. Ik vraag haar wat er aan de 

hand is en zij vertelt dat zij een buitenbaarmoederlijke zwangerschap heeft en dat zij 

geopereerd moet worden en een week in het ziekenhuis moet verblijven. Daar is geen 

geld voor en zij vraagt ons dringend om hulp.  

Zij moet geopereerd worden omdat dit een levensgevaarlijke situatie kan zijn voor 

Eniko. Ik vraag haar de papieren van de arts te halen en de verwijzing naar het 

ziekenhuis. Ik kijk in de papieren en samen met onze Roemeense hulpverlener en 

contactpersoon voor deze wijk, nemen wij de Roemeense tekst door die de arts heeft 

geschreven. Daaruit blijkt dat de kosten voor deze operatie en een week verblijf in het 

ziekenhuis 200 RON (= € 50,-) bedragen. Na overleg met de andere teams is besloten 

haar te helpen met de 200 RON en wij vragen haar de rekening van het ziekenhuis aan 

onze Roemeense hulpverlener ná de operatie over te dragen. Ik zie een zucht van 

verlichting bij haar door onze hulp en wens haar het aller beste toe. Zo’n operatie zal 

voor haar niet meevallen !!!  

Samen met Cees, onze chauffeur van de bus en organisator van de gezinsdozen en de 

goederen die afgeleverd moeten worden, gaan wij de bus laden voor de volgende dag. 

Daarna eten en lekker naar bed. 

Dinsdagmorgen vroeg staan de teams weer vol energie en gezonde spanning klaar om te 

starten met een bezoek aan dokter Ilona, een aantal scholen, het kinderhuis, de 

Praidului, de Ghindari crèche, Sarateni Dorp en een aantal losse huisbezoeken. Het is 

zonnig, maar heel koud. Het is voor de meeste vrijwilligers lang geleden dat zij met 

dikke kleding en jassen aan, aan het werk gaan. ‘s Nachts is er weer behoorlijke 

nachtvorst geweest en dat is goed te merken.  

Als eerste gaat het team van Danny naar de Ghindari crèche om het speelgoed van de 

kinderen van OBS “de Tuimelaar” uit Nieuw-Lekkerland te brengen. Wat een feest was 

het voor de kinderen van de Ghindari crèche. Niet eerder hadden zij zo veel en zulk 

mooi speelgoed bij elkaar gezien. Het team van Danny heeft genoten van het uitreiken 

van het speelgoed en de glimmende gezichtjes van de kinderen. De twee 

schommelstoeltjes kwamen ook zéér gelegen, want in de schommelstelling waren geen 

stoeltjes te zien. Zulke momenten maken de hele dag weer goed en stralend. 

Een team bezoekt dokter Ilona in de wijk Sarateni. Vorig jaar was de kleine 

praktijkruimte hard toe aan een opknapbeurt en gelukkig hebben wij daar aan mee 

kunnen helpen. Tegels tot halverwege de muur, de ramen zijn voorzien van rubberen 

strippen zodat er geen tocht en water meer binnen kan komen. Het houtwerk is 

geschilderd en op de vloer zijn nieuwe tegels gelegd. De grote tegeltjeskachel is 

vervangen door een kleine en moderne kachel. Dokter Ilona is trots op haar vernieuwde 

praktijkruimte en bedankt de sponsors heel hartelijk voor het opknappen van haar 

praktijk. 

  



  
 

Stichting Ondersteuning Sovata - 20 -  NL88 INGB 0003 5337 95 
 

  

De kinderen op de Praidului school hebben een schitterende collage gemaakt. 

Vrolijk gekleurde dekentjes gemaakt voor de kinderen van het kinderhuis St. Josif. 

De locatie waar de glazen groentekas voor het kinderhuis St. Josif gaat komen. 
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Door het team van Anneke worden een aantal scholen en crèches bezocht om de dozen 

speelgoed, schoolmaterialen, gordijnstoffen, kinderkleding en kinderschoenen, 

toiletpapier en allerlei andere spullen af te geven. Door het bezoekende team wordt aan 

de hoofden van de scholen gevraagd om lijsten te maken van de kinderen aan wie kleding 

en schoenen is gegeven van het transport van oktober. Op deze manier weten wij welke 

kinderen kleding en schoenen nodig hebben en hoeveel en in welke maten er weer voor 

het volgende transport nodig is.  

Kinderkleding is niet aan te slepen en wij hopen van harte dat er voor het oktober 

transport voldoende aanvoer zal zijn van kinderkleding en schoenen.  

Na al het speelgoed, matrasjes en vloerkleden voor binnen, zal er voor de crèche op de 

Principala nu buiten een zandbak met deksel gemaakt worden en kunnen de kleintjes 

lekker in de zomer in het zand spelen. De driewielers, stepjes en ander buitenspeelgoed 

zijn met open armen ontvangen. 

Het team van Anneke bezoekt vandaag ook het kinderhuis St. Josif en worden de dozen 

met de gevraagde materialen aan de begeleiders van de appartementen overgedragen. 

Samen met Janos, het hoofd van het kinderhuis, wordt er gesproken over de plaatsing 

van een groentekas later dit jaar. Om dit project goed uit te kunnen werken is het wel 

nodig om duidelijkheid te krijgen over de locatie van de groentekas op het terrein, de 

wateropvang, de stroomvoorziening en de kwaliteit van de grond. Ook welke gewassen er 

verbouwd gaan worden en wat daar aan inspanning van de leiding en de kinderen van het 

Kinderhuis voor nodig is. Janos is zich daar ook van bewust, maar de noodzaak om meer 

verse groenten ter beschikking te hebben is overduidelijk. Wij laten een lijstje van 

actiepunten achter en krijgen een kaart van het terrein en de plaats van de groentekas 

mee. Tot slot dragen wij de algemene dozen voor het Kinderhuis over aan Janos. 

Terwijl Anneke en Danny met Janos van het kinderhuis in gesprek zijn over de plaatsing 

van de groentekas, vervolg ik met mijn team de bezoeken die voor vandaag nog gepland 

staan. Zoals gewoonlijk vliegt de tijd en moeten wij echt opschieten om op tijd klaar te 

zijn met alles. 

Drie dagen voor ons vertrek naar Sovata kregen wij een brief uit Sovata van Enikö, de 

vrouw van de conciërge van de Sarateni school. Zij schreef ons dat haar man Sandór op 

52-jarige leeftijd aan TBC was overleden. Enikö vertelde ons dat Sandór veel pijn heeft 

gehad en radeloos was zonder de juiste medicatie. Het vervelende is dat wij voor de 

hele familie, dus ook voor Sandór kleding hadden ingepakt en konden dat niet meer uit 

de doos halen. Enikö begreep de situatie en zei dat haar zoon de zelfde maat heeft en 

dat hij de kleding wel zal dragen. Met een bos bloemen hebben wij het graf van Sandór 

bezocht en Enikö veel sterkte gewenst met dit grote verlies. 

Wel zijn wij blij dat wij op advies van onze Nederlandse huisarts ingeënt zijn tegen 

allerlei ziekten die daar door de lucht dwarrelen en in Nederland niet of bijna niet meer 

voorkomen. 
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Dolgelukkig met de voedselbonnen.                         Vele ouderen hebben het moeilijk. 

  Werken op het land, hier bij Sarateni, gebeurt vaak op traditionele wijze. 
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Begin maart kregen wij van Amalia, een van onze Roemeense hulpverleners een 

noodoproep om te helpen met de vervoerskosten en operatie van Julia. Julia kreeg 

ernstige hoofdpijnen en was regelmatig wazig en afwezig. In het ziekenhuis van Mures is 

Julia onderzocht en de arts heeft niets kunnen vinden wat de oorzaak zou kunnen zijn 

van deze helse pijnen. Met wat medicatie waren zij weer naar huis gestuurd en moesten 

wachten op het verdere verloop. Een Hongaarse arts die toevallig in de buurt was van dit 

gezin, heeft Julia nagekeken en bedacht dat de klachten die Julia had, veel leken op een 

hersenvliesontsteking. Het uitwisselen van de medische dossiers in Roemenië is niet zo 

simpel en deze Hongaarse arts kreeg geen antwoorden van de behandeld arts in het 

ziekenhuis van Mures op haar vragen. Zij moest snel handelen en vroeg vervoer aan naar 

een ziekenhuis in Boedapest in Hongarije. Ook dat ging niet snel genoeg en in de 

tussentijd is Julia in coma geraakt. Half maart is Julia op 15-jarige leeftijd overleden 

aan een hersenvliesontsteking. Julia had simpel gered kunnen worden met de juiste 

indicatie en medicatie. Begrijpelijk dat wij de ouders niet echt kunnen troosten met het 

verlies van hun dochter en wij wensen hen heel veel sterkte. Wij voelen ons machteloos 

en verdrietig. 

Bij alle andere gezinnen in Sarateni dorp worden de gezinsdozen persoonlijk afgegeven 

en wij laten daar blijde en vrolijke mensen achter. Vandaag was het weer een race tegen 

de klok, maar alles wat weggebracht moest worden, is gedaan. 

Na het eten van een kop soep en een geroosterde boterham gaan Anneke en ik om 20.00 

uur nog even langs bij de moeder van Maria op de Petofi. Maria werkt in een kleine 

winkel waar je slaapbanken, kasten en stoelen kunt kopen en de man van Maria werkt als 

elektricien bij een bedrijf. Maria vroeg in oktober voor haar moeder Terezia 

incontinentiemateriaal. Na een val zou zij met een gebroken heup op bed liggen en was 

door de val incontinent geworden. Maria verzorgt haar moeder heel goed, maar is per 

dag 16 RON (= 4 euro) kwijt aan 4 pampers, die overigens niet de kwaliteit hebben van 

het Nederlandse materiaal. Dat zijn enorm hoge kosten en Maria kan dat niet meer 

betalen.  

Anneke en ik gingen er enigszins opgeruimd naar toe. Want als je in een flat woont en 

beide ouders werken, dan heb je het best wel goed voor Roemeense begrippen, dachten 

wij. Bij binnenkomst zag ik dat de flat 3 leefruimten heeft. Een kamer van 3 x 4 voor 

Maria, haar man en twee kinderen, een kamertje van 2,5 bij 1,5 waar de moeder van 

Maria op een bedbank ligt en een 47-jarige broer van Maria heeft een kamertje van 2.0 

x 2,5 meter. Er is een piepkleine keuken en een toiletruimte die ook gebruikt wordt als 

opslag ruimte.  

Anneke en ik kregen het benauwd bij het zien van zoveel mensen in zo’n kleine 

woonruimte. In de kamer, waar Maria en haar gezin wonen, staat een wandmeubel, 1 

stoel en twee slaapbanken. Meer kan er niet in de kamer. Het wandmeubel wordt 

gebruikt als kledingkast, boekenkast, kast voor de radio, voor het speelgoed, kortom 

voor alles wat zij bezitten.  
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Terezia ligt in een vreemde houding op bed na een val waarna er niets gedaan is om de 

heup te zetten of te opereren.  

 

Geen geld voor een dokter leidt tot onnodig trieste en pijnlijke situaties.  
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De broer van Maria is geestelijk niet in orde en heeft ook de nodige zorg nodig.  

Toen wij in het kamertje kwamen waar Terezia lag schrokken wij ons rot. Terezia ligt op 

een bedbank met lappen als bescherming onder zich en zij ligt in een vreemde houding. 

Na de val is Terezia op bed neergelegd en is er niets gedaan om de heup te zetten of te 

opereren.  

Wij konden goed zien dat Maria haar best deed om haar moeder de zorg te geven die zij 

nodig heeft met de middelen die zij ter beschikking heeft. De deken en het laken gingen 

omhoog en wij zagen een fragiel lijfje met wonden op haar benen die wij nog nooit gezien 

hadden. Even stonden wij als aan de grond genageld. Wat moesten wij in hemelsnaam 

beginnen om Terezia te helpen met deze zeer pijnlijke wonden op haar benen.  

De wonden op haar benen leken op lepra, maar dat komt niet voor in Roemenië.  

Misschien schurft? Misschien door uitdroging? Wij weten het niet.  

Een dokter in Sovata gaf het advies aan Maria om talkpoeder op de benen te strooien, 

een belachelijk advies !!!  

Met Maria spreken wij af dat er contact opgenomen zal worden met een Nederlandse 

huisarts om te vragen wat wij kunnen doen om deze situatie te verbeteren.  

De gemaakte foto’s werden naar huisarts Gerard gestuurd met de vraag welke medicatie 

wij konden kopen voor Terezia. Het advies van Gerard was Corticosteroïd 2dl olie om de 

korsten te verwijderen en 3 daags antibiotica zoals Fucidin. Met dit advies gingen wij de 

volgende dag naar de apotheek en daar stonden de assistentes te kijken alsof wij 

Arabisch spraken. Van Fucidin hadden zij wel gehoord maar dat was niet voorradig en 

moest besteld worden in Tirgu Mures. Dat zou een week duren. Die tijd is er niet, dus 

hebben wij de Fucidin laten halen in Mures. De geadviseerde olie is niet verkrijgbaar in 

Roemenië en kan dus niet geleverd worden. Uiteindelijk hebben wij daarvoor in de plaats 

calendula crème gevonden om de korsten te weken zodat deze later van de benen 

gehaald kunnen worden.  

Pff, buiten staan wij nog even na te griezelen van wat wij gezien hebben en gaan gauw 

naar ons logeeradres om onze handen te wassen. Vlug naar bed, want morgen is het 

alweer de laatste dag. 

Woensdag Vandaag is het de laatste dag en er moet nog veel gebeuren. De Primaverii 

moet nog bezocht worden, de rolstoel voor Zsolti moet nog op de Capeti gebracht 

worden, nog even checken of alles geregeld en in orde is, de opslag in Sovata nog even 

opruimen en onze koffers pakken voor de volgende dag. 

Als eerste gaan wij naar de Primaverii, de wijk waar Tereza en Gabor wonen, de ouders 

van de kinderen die niet naar school mogen, omdat zij bedelen belangrijker vinden om 

aan geld te komen. 

Als wij het terrein oprijden vliegen de kinderen al naar buiten en gillen iedereen bij 

elkaar. Dansende mensen staan ons op te wachten.  
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 Het is al snel druk om de bus en iedereen komt aan de beurt. Gyongyi is gek op roze. 

roze.opwagen 

Katalin met roze vest is nu 13 jaar. Volgend jaar 

zal zij op haar 14de getrouwd zijn. Zusje Gizella is 

één jaar jonger. 

Uitzoeken van een leesbril. 
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Er wordt druk en opgewonden gekwebbeld waar ik haast niet tussen kom en ik maan de 

mensen rustig te praten en te luisteren naar wat ik te zeggen heb. Gezin voor gezin 

krijgen zij de gezinsdozen en worden de dossiers bijgewerkt met de maten van de 

kinderen en de wensen voor het oktobertransport. In het dossier van Katalin en Gabor 

zie ik dat de jongetjes wel naar school gaan maar de meisjes niet meer. Ik vraag waarom 

de meisjes niet meer naar school gaan.  

Katalin zegt tegen mij dat zij graag de waarheid wil vertellen en niet wil liegen. Volgens 

de traditie van deze groep Roma zigeuners is het gebruikelijk dat de jongens een 

complete schoolopleiding kunnen volgen, maar dat de meisjes maar 4 jaar naar school 

gaan om in ieder geval te kunnen lezen en schrijven. Volgens dezelfde traditie is het 

gebruikelijk dat de meisjes op 14-jarige leeftijd worden uitgehuwelijkt. Ik ben 

verbouwereerd en sta nu toch vol ongeloof en met een mond vol tanden.  

Onvoorstelbaar.  

Ik vraag de meisjes wat zij er zelf van vinden en met stralende ogen en een lachend 

gezicht zeggen zij dat het geweldig is om deze traditie te mogen voortzetten. Ik kan 

mij er niets bij voorstellen en doe nog een poging om de meisjes te weerhouden van een 

huwelijk met een onbekende man uit de Roma clan. Het is vechten tegen de bierkaai en 

de meisjes en de moeder houden voet bij stuk. Wij komen al zo lang in Roemenië en nu 

hoor ik echt voor het eerst dat deze traditie nog steeds gevolgd wordt. Gelukkig is deze 

groep Roma zigeuners niet groot en zal het uithuwelijken van dochters minder vaak 

voorkomen. Verbijsterd werk ik het dossier bij en ben benieuwd wanneer de oudste 

dochter, van nu 13 jaar, volgend jaar in het huwelijk zal treden en met wie. 

De kinderen van Gyongyi krijgen een fietsje en een tractortje en de ouders zijn verguld 

met deze prachtige geschenken voor hun kinderen. Geweldig om te zien hoe blij ze zijn, 

hartstikke leuk. 

Ondertussen zie ik dat het huisje van Tereza en Gabor potdicht zit en er is niemand te 

zien. Het jongste meisje is het hutje uitgeglipt en staat ineens naast mij. Zij vraagt met 

een verlegen smoeltje of er voor haar familie ook nog dozen zijn. Ik moet haar 

antwoorden dat dat niet zo is. Ik vind het vreselijk om dit meisje zo weg te sturen, 

omdat de ouders beide kinderen niet naar school laten gaan. Maar regels zijn regels en 

ook ik moet mij daar aan houden, hoe hard het ook is. Huilend en met haar hoofdje naar 

beneden loopt zij terug naar het brakke hutje.  

Bij een van de bewoners laat ik stiekem een lolly achter en vraag of zij die aan het 

meisje wil geven als troost. Dat zal zij doen. De andere families zijn blij met de spullen 

en vragen of wij in oktober weer komen. Natuurlijk komen wij weer in oktober en hopen 

iedereen dan weer gezond en wel aan te treffen. 

Wij zien de zwaaiende handen van de bewoners en rijden het terrein af. Grote 

rookwolken komen uit de uitlaat van de bus en het olielampje springt op rood. Oei, dat 

betekent panne met de bus.  
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Het slechte bruggetje waarover 

Emese met Zsolti moet lopen. 

Het is nog wat passen om Zsolti goed in positie te krijgen en hem goede steun te geven 

voor zijn rug en hoofd. Als hij wat meer gewend is aan zijn rolstoel zal hij ook niet meer 

gestrekt willen zijn. Uiteindelijk lukt het aardig en Zsolti valt zelfs in slaap. 

Het Sarateni rouwcentrum kan nog wat 

struiken in de tuin gebruiken. 
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Er wordt onderweg een blik olie gekocht en wij hopen daarmee het probleem opgelost te 

hebben.  

Op weg naar de Capeti begint de bus weer te roken en is er toch iets niet in orde. Wij 

rijden in het dorp beneden langs een garage, maar de monteur kan niet direct iets 

vinden. Weer olie bij vullen, dat is wel raar. 

Wij rijden toch weer verder naar de Capeti om de rolstoel voor Zsolti te brengen. Het 

tuigje wordt op de stoel vast gemaakt en het hoofdsteuntje van de tweede rolstoel 

bevestigen wij op de rolstoel voor Zsolti. Het is wennen voor hem om nu in een rolstoel 

te zitten en hij gaat huilen. Na enige tijd wordt hij rustig en lijkt hij het wel prettig te 

vinden om in de rolstoel te zitten. Hij probeerde zelfs zijn hoofdje omhoog te houden. 

Toen wij uiteindelijk weggingen was Zsolti in zijn rolstoel in slaap gevallen. Zijn moeder 

stond er verlegen bij en begreep niet dat er “zomaar” een rolstoel voor haar zoon was en 

dat zij hem niet meer hoefde te dragen. Dit zijn van die prachtige momenten die je alle 

narigheid doet vergeten en dat iedereen met een kippenvel gevoel afscheid neemt van 

de mensen. Bedankt Corine, de rolstoel is voor Zsolti en zijn moeder een geschenk uit de 

hemel.  

De laatste afspraak is een bezoek aan de gemeente Sarateni en dat is altijd één van 

onze favoriete visites. Er wordt altijd gesproken over de groep zigeuners van Hostad 

hoe die het beste te helpen zijn en hoe de samenwerking tussen de gemeente, SOS en 

de bewoners van Hostad het beste aangepakt kan worden. Iedere keer komen wij een 

stap verder met het helpen van deze groep zigeuners, dat is geweldig.  

Het rouwcentrum wordt eveneens bezocht en er wordt gekeken naar het gebruik en het 

onderhoud van het gebouw en de tuin voor en langs het gebouw. 

Voor de tuin zijn meer planten en lage struiken nodig, vooral aan de zijkant van het 

rouwcentrum. Wij zullen proberen iets aan de beplanting van de tuin te doen. Met een 

goed verzorgde tuin zal het straks een prachtig geheel zijn. 

 

Ook is er gesproken over een kookgelegenheid om voedsel te bereiden voor de 

schoolgaande kinderen. De grootste zorg van SOS is om alle kinderen in Sovata en 

Sarateni deel te laten nemen aan het onderwijs. 76% van de volwassenen in Sovata en 

Sarateni is analfabeet, een zeer hoog percentage. Op dit moment ondersteunt SOS de 

crèches en lagere scholen door middel van leermiddelen zoals leerboekjes, schriften, 

pennen, potloden, knutselmaterialen en zelfs schoolkrijt. 

  

Voor een groep uit zeer arme gezinnen zorgen wij nu voor één maaltijd per schooldag. 

Een maaltijd die deze kinderen thuis nóóit zullen hebben. 

Door voedsel te verstrekken op de crèches en scholen komen er meer kinderen naar 

school en hebben wij een deel van ons doel bereikt. 

Sommige scholen en crèches hebben niet de mogelijkheid om zelf maaltijden te 

bereiden en in dat geval zal één van de andere scholen die wel de mogelijkheid heeft, 

gevraagd worden om maaltijden voor die andere scholen te bereiden.  

Uiteraard zijn hier kosten aan verbonden. 
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De kosten van één maaltijd, per kind per dag bedraagt 6 lei (€ 1,50).  

In totaal zou het gaan om een groep van 120 kinderen x 6 lei per dag = 720 lei (ca. 180 

euro) Naar schatting zal er ieder jaar een soort gelijk bedrag ter beschikking moeten 

zijn om deze kinderen een maaltijd per dag te kunnen geven. 

 

Op dit moment gaan er ook een aantal kinderen alleen in de morgen naar school en 

moeten tegen lunchtijd naar huis omdat de ouders het geld voor die maaltijd voor hun 

kind niet hebben.  

Deze kinderen missen veel onderwijs dat juist zo hard nodig is om in de toekomst iets te 

kunnen bereiken. Overigens komen er veel kinderen zonder ontbijt naar school. 

 

De gemeente Sarateni is voornemens om in 2017 te starten met de bouw van een nieuw 

crèchegebouw. Daarin zal de realisatie van een professionele keuken tot de 

mogelijkheden behoren. Van dit project wordt een presentatie gemaakt. 

 

Terug naar ons logeeradres waar het lichtelijk paniek is. Met de bus kan niet meer 

gereden worden. Danny vermoedt dat er een olieschraapveer van een zuiger kapot is, 

want het olieverbruik is plots 1 liter op 100 kilometer geworden en er is een constante 

blauwe rook zichtbaar uit de uitlaat. Informatie leert ons dat een reparatie één tot 

anderhalve week kan duren, er misschien geen gereviseerde ruilmotor voor handen is en 

mogelijk ook de hoge kosten. Wij bellen Gerard en overleggen wat wij kunnen doen. De 

auto stond al op de nominatie om aan Sovata gedoneerd te worden en er wordt besloten 

om de bus in Sovata achter te laten voor reparatie.  

Cees en twee vrijwilligers die weer aan het werk moesten zijn per vliegtuig vanuit Cluj 

Napoca naar Eindhoven gevlogen en de volgende dag is Cees met zijn dochter Marry met 

de andere bus van Nederland naar Sovata gereden om de rest van de groep en de bagage 

op te halen. Dank je wel Cees en Marry, jullie zijn kanjers! 

Twee dagen later dan normaal vertrekken wij alsnog gepakt en gezakt uit Sovata op weg 

naar Nederland. 

Ondanks de soms nare en zielige situaties kunnen wij spreken van een goed, fijn en 

positief bezoek aan Sovata.  

Fijn om te zien dat de mensen in Sovata aangeven dat wij de verbeteringen niet alleen 

kunnen realiseren, maar dat zij zelf ook de nodige inspanningen moeten leveren. 

Samen met u hebben wij het verschil gemaakt naar een betere toekomst. Wij blijven er 

keihard voor werken en hopen dat u ons blijft steunen. Wij kunnen U niet missen !!! 

Graag maken wij van de gelegenheid gebruik om alle sponsors van harte te bedanken en 

onze waardering uit te spreken voor alles wat u ons geschonken heeft voor de mensen in 

Sovata en Sarateni, alle liefde en energie die gestoken is in allerlei mooie donaties: 

DANK U WEL ! 



 

 

Bedrijven, instellingen, stichtingen en velen van u vragen ons:  

“Wat kunnen wij naast een financiële steun en kleding donaties nog meer doen voor  

bijvoorbeeld de school- en crèche projecten van SOS ?” 

Naar aanleiding van deze vraag hebben wij een wensenlijst samengesteld met artikelen  

die voor de scholen én crèches en gezinsondersteuning heel erg belangrijk zijn. 

Het kan u wellicht helpen makkelijker een keuze te maken bij wat u nog meer zou kunnen  

betekenen voor de kinderen van Sovata en Sarateni in Roemenië. 
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WENSENLIJST 

Praktische tips voor hulpverlening Praktische tips voor hulpverlening 

VOOR DE LAGERE SCHOLEN EN CRÈCHES  

Schriften en blocnotes    Vouwblaadjes (gekleurd) A4 en A5 

Ballpoints (bijvoorbeeld met reclamenaam)  Tekenpapier en Crêpepapier 

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 

Kopieerpapier      Waterverf en penselen  

         

 

VOOR HET PROJECT GEZINSHULP: 

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

blikjes tomatenpuree, pasta, rijst, macaroni, thee, oplos koffie, oplos chocolademelk,  

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

theedoeken, warme sokken, waxinelichtjes, paracetamol.  
  

Het St. Josif Kinderhuis van Broeder Csaba heeft grote behoefte aan: 

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 één 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 

 Anneke Westerhoff 06 52 17 67 82 

 Coby Teuben             06 13 41 71 28 

 Dan Kleefkens          06 55 78 57 37 

IBAN nummer: NL88 INGB 0003 5337 95 

Neem een kijkje op de website en reageer !! 

 


