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Holland - Roemenië / SOVATA april 2017 

 



Op het groentemarktje in Sovata: Tussen haar zelf gekweekte 
groenten van vermoeidheid in slaap gevallen. 



Verslag van het bezoek  
aan Sovata en Sarateni  

van 7 tot en met 14 april 2017 





De reis van april 2017 is deze keer anders verlopen dan alle eerdere reizen die wij 
gemaakt hebben. Normaal gesproken reist een groepje vrijwilligers vooruit om het 
transport op te vangen wanneer de truck van Neele Vat Logistics uit Rotterdam 
aankomt in Sovata. Deze groep vrijwilligers organiseert dan de pallets met dozen en 
losse bundels en rijden de grootste partijen dozen vast uit naar het ziekenhuis,  
kinderhuis, de scholen en crèches. De ruimte die wij ter beschikking hebben in 
Sovata en Sarateni is niet erg groot en daarom zijn wij genoodzaakt de grootste 
partijen direct naar hun bestemming te brengen. 

Een tweede groep vrijwilligers reist dan in 3 dagen met de R-Vent bus van  
Bergschenhoek Groep BV uit Bergschenhoek naar Sovata. Janny en Cees, de vaste 
chauffeurs van de R-vent bus, konden deze keer niet mee naar Sovata. Natuurlijk 
misten wij Janny en Cees verschrikkelijk. 

Voor het eerst sinds jaren is de tweede groep per vliegtuig van Dortmund naar Cluj 
Napoca gereisd. Daar werden zij opgehaald door Levente, een van onze Roemeense 
vrijwilligers, met de tweede R-vent bus die vorig jaar door de Bergschenhoek Groep 
BV uit Bergschenhoek is gesponsord. 

De reis van Cluj Napoca naar Sovata duurde dik 3 uur en ging zéker niet over mooie 
en rustige wegen. Gaten, hobbels en bobbels in het wegdek, paard en wagens en 
grote trucks zijn de veroorzakers van veel oponthoud op weg naar Sovata. 

Geert, de jongste vrijwilliger binnen het SOS team, was deze keer vooruit gereisd 
en heeft het transport in Sovata opgevangen. Geert heeft samen met Herman, een 
Belgische vrijwilliger die ons vaker helpt, en onze Roemeense vrijwilligers de  
meeste dozen en losse bundels op de plaats van bestemming gebracht. De rest van 
de dozen stond keurig op locatie in de opslag van Sovata en Sarateni, klaar om  
weggebracht te worden naar de gezinnen. 

Heel Sovata en Sarateni wist al van onze komst, omdat op het nieuws van de lokale 
televisie verteld was dat de truck van Neele-Vat Logistics met de goederen van 
SOS met pech gestrand was in Duitsland. Twee dagen later dan verwacht kwam de 
truck, toch nog op tijd voor ons bezoek, aan in Sovata. De mensen waren  
opgewonden en hoopten op een bezoek van een van de SOS teams en natuurlijk  
waren zij benieuwd of er ook voor hen een pakket bij zou zijn. 

 

ZATERDAG: na het ontbijt nemen alle teams gezamenlijk de planning voor de 
komende dagen door en worden er nog wat bijzondere punten doorgenomen die van 
belang zijn voor het bezoeken van de gezinnen.  

Zoals altijd gaat Coby de gezinnen bezoeken die her en der verspreid wonen in 
Sovata en Sarateni. Het neemt heel veel tijd in beslag om van de een naar de ander 
te komen en voor Coby is het dan ook van belang om goed uit te zoeken in welke 
volgorde zij de wijken en straten zal bezoeken. Meestal wordt zij geassisteerd 
door Eva, een van onze Roemeense vrijwilligers. Coby is een oude rot in het vak en 
weet precies hoe het bezoeken van de gezinnen in zijn werk gaat en dat je vaak 
meerdere keren langs moet om iemand thuis aan te treffen.  

Anneke bezoekt meestal het Kinderhuis, de scholen en crèches en een aantal  
gezinnen beneden in het dorp. Je zou denken dat de mensen beneden in het dorp en 
zij die in een flatgebouw wonen, het beter hebben dan de mensen die in hutjes in de 
andere wijken wonen. Dat is een groot misverstand.  
Deze flats zijn koud en nat en verkeren in een zeer slechte staat van onderhoud. 
Meestal zijn het één-kamer appartementen, met muren zwart van de schimmel en 
het vocht. Er is vaak geen toilet in het appartement en moet men gebruik maken van 
een toilet op een van de andere etages waar meerdere gezinnen gebruik van maken.  
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Trandafirilor: Nog steeds geen oplossing voor 
de inmiddels oude en zieke bewoners. 

Maria Cecilia op de Bisericii 



U begrijpt dat als er iemand last heeft van bijvoorbeeld buikgriep, de hele flat daar 
dan ook last van heeft. En als iemand de kosten van licht en water niet kan betalen, 
dan heb je ook nog eens géén water of elektriciteit. Er is niemand van de Gemeente 
of Overheid die zich daar druk om maakt. 

Ons team gaat in de vroege ochtend naar de Trandafirilor. Het geluid van onze bus is 
inmiddels bekend en ja hoor, de eerste bewoners komen al naar buiten. Rozalia is  
altijd de eerste die ons lachend en blij komt verwelkomen en roept nog even naar de 
andere bewoners dat zij moeten komen en dat er heel veel dozen en ook een groot 
pak in onze bus staan. Zo nieuwsgierig als zij is, gluurt zij in de bus om te zien wat 
dat grote pak precies is. Ondertussen is iedereen gekomen en nemen wij de vragen in 
de dossiers met de bewoners door.  

In februari hadden wij van Tunde, een van onze Roemeense vrijwilligers, een bericht 
gekregen dat de zoon van Julianna is getrouwd en het merendeel van de meubels uit 
het huis van zijn moeder had meegenomen om zijn eigen bestaan op te bouwen.  
Julianna vroeg via Tunde of wij misschien een bed of een matras voor haar mee  
konden nemen. Het klinkt erg gek dat een kind zo maar meubels uit het huis van de 
ouders kan halen. Maar zo werkt het in Roemenië. Als de ouders door ziekte of  
ouderdom niets meer kunnen doen zoals het huishouden, de groentetuin  
onderhouden, het erf vegen of wat dan ook, worden zij gezien als een kostenpost en 
trekken de kinderen hun eigen plan. Vaak vinden wij deze oudjes aan hun lot  
overgelaten in aftandse hutjes die nat en koud zijn. 

Dat grote pak in de bus was een bedbankje voor Julianna en zij was er dolblij mee. 
Natuurlijk hadden wij ook dekens en beddengoed voor haar meegenomen. Uit  
blijdschap trok zij wat plantjes uit het tuintje voor het gebouw en gaf deze aan ons 
als dank voor dit geweldige geschenk. 

Met Denes gaat het weer wat beter na het overlijden van zijn vrouw Adriana vorig 
jaar. Hij kon weer lachen en zegt dat hij er het beste van probeert te maken. 

Voor Angela, de jonge vrouw met een spierziekte, hebben we natuurlijk van alles 
meegenomen. Bij binnenkomst krijgen wij een dikke glimlach van haar en zij zegt dat 
haar benen nu echt alle kracht hebben verloren. Haar man Ferenc draagt haar soms 
naar beneden, maar eigenlijk kan zij zelfs dat niet meer opbrengen. Ferenc heeft 
zelf zwaar epilepsie en kan zelf ook niet zo veel.  

Het flatgebouw verkeert in een vreselijk slechte staat en is het gevaarlijk om erin 
te wonen. Omdat het gebouw vlak bij het bekende Berenmeer staat dat erg in trek is 
bij toeristen, moet het gebouw plat gegooid worden. De dreiging dat zij het gebouw 
uit moeten is groot en deze bewoners weten niet waar zij dan naar toe moeten. De 
Gemeente is niet van plan om hen te helpen met een andere, acceptabele woonruimte. 
Te belachelijk voor woorden. SOS blijft deze mensen steunen door regelmatig de 
gemeente aan te sporen om deze oude en zieke mensen te helpen. 

Zoals altijd worden wij, met de afspraak dat wij in oktober weer terugkomen,  
lachend uitgezwaaid door alle bewoners. 

Op naar de Bisericii waar wij Maria Cecilia en Lajos gaan bezoeken. Deze twee oudjes 
staan vol ongeloof naar ons te kijken en zeggen heel verrast te zijn dat wij hen weer 
bezoeken en pakketten komen brengen. Normaal worden zij door niemand geholpen 
en zij zeggen dat het Gods werk is dat wij er weer zijn. Voor hen hebben wij een 
doos voedsel, kleding, paracetamol en warme dekens meegenomen. 
  
Maria Cecilia is slechtziend en vraagt om een bril. Dat is helaas niet mogelijk omdat 
de oogwijking zo ernstig is, dat daar niets meer aan te doen is. Dat had dan jaren  
geleden moeten gebeuren.  
Jammer, want wij hadden haar natuurlijk graag een bril gegund.  
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Op de Morii is de woon– en leef situatie voor AnnaMaria er niet beter op geworden. 
De slaapplaats is niets meer dan dit.  AnnaMaria met voedselpakket en zakje onkruid voor de lunch. 



Lajos weet niet hoe hij ons moet bedanken en loopt met zijn neus bijna op zijn 
schoenen van dankbaarheid. Natuurlijk komen wij in oktober weer terug en krijgen 
zij weer voedsel en alle andere spullen die zij nodig hebben. Met een vette handkus 
voor de teamleden nemen wij afscheid van dit stel lieve mensen. 

Vlakbij de Bisericii ligt de Morii en ook daar wachten de mensen op ons bezoek. In de 
loop der jaren gaat het stukken beter met de gezinnen op de Morii. Dat is ook de  
reden dat wij de mensen al twee jaar hebben voorbereid dat zij alleen nog in oktober 
pakketten en voedselbonnen gaan krijgen. Door de groentezaden van Monsanto en 
door SOS zelf aangeschafte groentezaden, kunnen de mensen in de zomermaanden 
goed vooruit. Natuurlijk kunnen zij in geval van nood of andere ernstige situaties  
altijd de Roemeense vrijwilliger voor die wijk om hulp vragen.  

Wel zullen wij altijd Attila bezoeken. Attila heeft MS en zijn ouders kunnen gewoon 
de kosten voor het incontinentiemateriaal niet betalen. De ouders van Attila zijn  
niet arm, maar medicatie, verbandmiddelen en incontinentiemateriaal is door bijna 
niemand in Sovata te betalen. Onvoorstelbaar toch ? 

Attila ziet er goed uit en wordt ontzettend goed verzorgd door zijn moeder en 
broer. Het is altijd fijn om te zien hoe goed deze mensen het doen. 

Een stukje verder staat Irina, de moeder van Veronika, aan het hekje bij haar hutje 
naar ons te kijken. Sinds oktober vorig jaar zijn de 5 kleinkinderen van Irina opgeno-
men in het kinderhuis. Irina snapt nog steeds niet dat dat beter is voor de kinderen. 
Want leven met 9 personen in een ruimte van 3 x 4 meter dat nog viezer en slechter 
is dan een onderkomen voor een varken, is zeker niet goed voor de kleine kinderen. 
In het kinderhuis zijn deze kinderen veilig, krijgen zij voedsel en onderwijs en  
kunnen daar kind zijn. Natuurlijk begrijpen wij haar verdriet, zij is zelf in een soort-
gelijke situatie opgegroeid en dat lijkt nu normaal te zijn. Wij hebben inmiddels ook 
gezien dat Veronika, de moeder van de 5 kinderen, een nieuwe vriend heeft en in  
december is bevallen van haar zesde kindje. Je mag toch hopen dat het krijgen van 
kinderen hier op de een of andere manier gestopt kan worden !!! 

Als laatste van de rij huisjes komen wij bij het verwaarloosde hutje aan AnnaMaria. 
Het is een grote bende en wij treffen niemand thuis. Het verbaast ons dat de  
woonsituatie nog slechter is dan slecht. Verschrikkelijk. Het is een grote en vieze 
boel. Het stinkt en als je kijkt naar de slaapplaatsen en leefomgeving, dan begrijp je 
niet hoe deze mensen hier kunnen leven. Echt onvoorstelbaar. 

Wachten totdat er iemand thuis komt heeft geen zin. Wij moeten verder en  
besluiten om later op de dag terug te komen. Een stukje verder echter zien wij  
AnnaMaria huppelend aankomen met een plastic tasje in haar hand. Zij kijkt  
verbaasd naar de bus en naar ons, zij had ons niet verwacht. AnnaMaria is vies en is 
hartstikke blij om ons te zien.  Zij vertelt ons dat zij net de lunch heeft geplukt in 
de wei aan het einde van de Morii. Een zakje onkruid, wij noemen dat onkruid in  
Nederland paardenbloemen blad, is haar lunch voor vandaag, Zij kookt het onkruid en 
doet er stukjes ui bij.  
Natuurlijk kreeg AnnaMaria een mooi voedselpakket en kon zij lekker gaan smikkelen 
van het voedsel dat in de tas zat en hoefde zij vandaag het onkruid niet te eten.  
Op onze vraag waar haar broertje en vader waren, kon zij geen antwoord geven. Wel 
dat de vriendin van haar vader verhuisd was naar een ander dorp. Wij zeggen haar 
gedag en beloven haar in oktober weer op te komen zoeken. Huppelend vervolgde zij 
haar weg. In gedachten wensten wij haar heel veel goeds en een beter leven. 

 

Inmiddels zit de werkdag erop en gaan wij naar ons logeeradres. De andere teams 
druppelen ook binnen en iedereen is tevreden over vandaag. Een douche, een hapje 
eten en lekker op tijd naar bed. En morgen naar Hostad, dat is altijd spannend. 
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Op Hostad wordt een partytent opgezet om de grote hoeveelheid goederen efficiënt uit te geven. 

De kinderen zijn nieuwsgierig maar wachten rustig af.   Cor, Lia en Anneke zijn er klaar voor. 



ZONDAG: Vandaag is het een dag waarop iedereen een beetje nerveus is.  Wij 
weten nooit van tevoren wat wij kunnen verwachten op Hostad. Enkele weken  
voordat wij vertrokken naar Sovata kregen wij het verhaal van een onze Roemeense 
vrijwilligers te horen dat 3 families de kachel verkocht zouden hebben. Wij zijn heel 
benieuwd. 

Vroeg in de morgen gaan Danny, Geert en Levente als eerste naar de opslag van  
Sarateni om het eerste deel van de bananendozen en de partytent op te halen en 
naar de wijk Hostad te brengen. 

Tot voor kort gebruikten wij 3 personenbussen om daarin de dekendozen, toilet- 
tassen, voedseltassen, cadeautjes voor de kinderen en de paracetamol te vervoeren 
en onder leiding van Anneke de diverse goederen uit te geven. De ruimte in de  
bussen is echter te laag en te krap, waardoor de vrijwilligers last kregen van hun rug 
door het constant moeten bukken en buigen. Om dat te verbeteren is er een  
partytent aangeschaft.  
De partytent blijkt een reuze goed idee te zijn want de uitgifte van alle spullen  
verloopt veel prettiger, gemakkelijker en ook veel overzichtelijker.  
Anneke wordt geassisteerd door Herman, Cor, Lia en Levente. 

Ruim anderhalf uur later komen de andere teams met hun tolken naar Hostad en kan 
het feest voor de mensen beginnen. Voor deze mensen die nooit andere hulp dan die 
van SOS krijgen, is het nu een soort Kerstfeest.  

Nieuwsgierig en vol ongeduld staan de bewoners te kijken naar wat er gaat gebeuren 
en vragen wat wij allemaal bij ons hebben. Iedereen wordt verzocht naar zijn hutje 
te vertrekken en na twee keer aandringen gaat ook iedereen naar zijn hutje. 

Het terrein is door ons in drie gedeelten verdeeld. Laag, midden en hoog.  
Wij regelen dat steeds hetzelfde team hetzelfde stuk bezoekt. De kans op verhalen 
en onwaarheden is minder en de mensen weten waar zij aan toe zijn. Soms worden er 
in een team enkele leden gewisseld, zodat de kennis en de ervaringen bij meerdere 
vrijwilligers bekend is. Dat is altijd handig. Als mensen overleden zijn, houden  
anderen soms hun identiteitskaart achter met de gedachte dat zij dan meer spullen 
kunnen krijgen. Helaas, dat zal hen niet lukken door onze strakke regels en goede 
administratie. 

Als de andere teams aankomen op Hostad hebben Anneke, Coby, Levente en enkele 
bewoners van Hostad de partytent opgezet en zijn er al behoorlijk veel dozen  
weggebracht. Levente moet nog wel zeker 3x terug naar de opslag om de rest van de 
dozen op te halen. Het weer werkt aan alle kanten mee en is het mooi, droog en  
zonnig. Gelukkig, anders is het glibberen en glijden op het terrein. Nadat alle dozen 
op het terrein zijn gebracht door Levente en ook op de goede volgorde staan, kunnen 
de teams aan de slag en ieder team gaat zijn of haar deel van het terrein bezoeken. 

De 3 teams die de gezinnen in hun hutje bezoeken, vullen een voorbedrukt briefje in 
waarop de familienaam en het huisnummer staan aangegeven en wat een gezin nodig 
heeft aan dekens, babypakket, brood, toiletartikelen, paracetamol, speelgoed en 
snoepjes voor de kinderen en of er andere dingen nodig zijn.  
 
Anneke en haar team bij de partytent geven de op het briefje aangegeven spullen 
aan de mensen. Het is dus van groot belang dat de goederen in de partytent op de 
juiste volgorde staan. Dat voorkomt onrust, ongeduld en samenscholing. De spullen 
die op deze briefjes staan worden na thuiskomst door Irma in de dossiers verwerkt 
en weten wij precies wat er gegeven is tijdens dit bezoek.  
Tijdens het bezoek in oktober 2017 kunnen wij controleren of de mensen de spullen 
nog hebben. Als dat niet het geval is, worden de mensen gestraft. Voor een periode 
van 6 maanden krijgen zij dan geen hulp. Dat snappen de bewoners ondertussen heel 
goed.  
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De fornuiskachel die de vele 
slechte en gevaarlijke kacheltjes 
gaat vervangen. 



Deze keer bezoekt ons team voor het eerst het laag gelegen gedeelte. Hier en daar 
zien wij mensen onrustig heen en weer lopen en weer anderen staan rustig voor hun 
hutje te wachten totdat wij bij hen zijn. In de eerste huisjes staan de nieuwe kachels 
te glimmen en trots laten de mensen zien hoe blij zij zijn met de nieuwe kachel. De 
mensen vertelden ons dat de afgelopen winter bijzonder koud is geweest en het hout 
schaars was. Door de schaarsheid van het hout was ook nog eens de prijs enorm  
gestegen. Het enige wat deze mensen dan nog kunnen doen, is illegaal hout uit het bos 
sprokkelen. Het risico, als zij gepakt worden, is het krijgen van een erg hoge boete of 
soms zelfs een gevangenisstraf. 

Een stukje van het pad af en naar beneden lopend treffen wij de familie aan van Eniko 
en Attila. Ik zie Eniko en Attila moeilijk kijken en één blik in het huisje zegt mij al dat 
de mooie, nieuwe kachel niet op de plek staat waar wij hem neer hebben gezet.  
De kachel zou verkocht zijn met het excuus dat er een kind ziek was en er geen eten 
zou zijn. Dat is belachelijk. Tijdens ons bezoek in oktober én tijdens het bezoek in  
november 2016 hebben wij de mensen uitvoerig verteld dat, onder welke omstandig-
heden dan ook, de kachel niet verkocht of zelfs maar verplaatst mocht worden. En dat 
in geval van ziekte, honger of wat voor probleem dan ook, zij altijd een beroep konden 
doen op Levente, onze Roemeense contactpersoon voor die wijk. Iedereen heeft zelfs 
een briefje met de naam van Levente, het adres en het telefoonnummer gekregen. De 
straf die deze familie met 4 jonge kinderen nu krijgt is niet zomaar een straf. Vanaf 
nu krijgen zij geen enkele hulp meer. Geen voedselbonnen, voedselpakketten, dekens, 
kleding en schoenen. Zij hebben zichzelf letterlijk en figuurlijk in de kou gezet. Het is 
een keiharde beslissing en dit is zéker geen beslissing die wij zomaar nemen.  
Structuur in het leven van deze mensen is onvoorwaardelijk verbonden met het  
verkrijgen van een betere toekomst. Nadat wij aan Eniko en Attila bekend hebben  
gemaakt wat de gevolgen zijn van de verkoop van de kachel, komen de excuses en  
krijgen wij dikke krokodillentranen te zien. Helaas, voor dit gezin ligt de toekomst aan 
gruzelementen. Heel erg en verdrietig. In de nacht volgend op het bezoek aan Hostad 
liggen de vrijwilligers vaak in bed te piekeren over deze familie en slapen daardoor 
slecht. Toch is dit de enige manier om deze groep mensen te leren hoe het moet en de 
regels van SOS te respecteren. Foto kachel en familie Otvos Eniko. 

Iets verder op het terrein zagen wij dat de kachel van Ramona ook niet meer op zijn 
plaats stond. Zij bleek inmiddels gescheiden van haar partner Robbert en had de  
kachel zelf verplaatst naar het hutje van haar grootmoeder. Ook verplaatsing van een 
door SOS geplaatste kachel is verboden. Wij hebben Geert en Danny gevraagd om de 
kachel daar weg te halen en deze in de bus van Levente te zetten. Voor Ramona gelden 
dezelfde regels als bij verkoop van een kachel: geen hulp meer. Later zal deze  
kachel een mooi plekje krijgen bij een oudere vrouw in Sarateni dorp, in het hoger  
gelegen gebied. Verderop in het verslag kunt u daarover lezen. 

De bewoners van de volgende hutjes hadden keurig hun kachel nog staan en gaven ook 
steeds aan hoe blij zij waren. Van de meest slechte daken van de hutjes werden de 
maten opgenomen voor het plaatsen van plastic. Als het buiten regent, regent het  
binnen net zo hard. Het plastic wat op de daken zou moeten komen, moet sterk zijn en 
bevestigingspunten hebben, maar niet te zwaar. Wij zijn bang dat de boel dan  
instort. Hopelijk kunnen wij in de zomerperiode of na het bezoek in oktober 2017 een 
extra bezoek brengen om de lekkende daken te voorzien van een stuk goed plastic  
tegen regenlekkage. 

Voor Ibolya hebben wij vorig jaar een bedrag betaald van 500 lei (€ 125) voor het 
dotteren van de aderen en een bypass. Inmiddels is alles achter de rug en kan Ibolya 
de zorg voor haar kleindochter Melissa weer op zich nemen. Melissa is enkele jaren 
geleden door haar moeder in de steek gelaten en bij Ibolya achter gelaten. Als Ibolya 
niet geholpen zou worden met het betalen van de medische kosten, zou Melissa  
binnenkort geen Ibolya meer hebben die voor haar zorgt. Gelukkig gaat alles nu goed. 
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Judit’s man doet zijn best om het huisje op te knappen 
terwijl de kinderen toekijken.  
 
Yvonne in gesprek met een gezin. 

Het bed van Peter krijgt ondersteuning van een kei. 

Ook deze kinderen hebben niets in huis als een armzalig bed voor het hele gezin. 



Bij Peter hebben wij het bed een beetje rechter gezet door er een paar keien onder 
te leggen. In de afgelopen winter is zijn moeder Lina overledenen en voelt Peter zich 
erg eenzaam. Voor Peter zullen wij in ieder geval een één-persoons matras meenemen 
en ervoor zorgen dat hij een betere slaapplaats krijgt.  

Orsi, een meisje van 4 jaar heeft dringend een operatie aan haar oortjes nodig. De 
kosten van de operatie worden in dit geval betaald door de gemeente, maar geld voor 
de reiskosten van 500 lei (€ 125) om in het ziekenhuis in Cluj Napoca te komen is er 
niet. Natuurlijk hebben wij Levente gevraagd om het kleine meisje en haar moeder 
naar het ziekenhuis te brengen en bij SOS de kosten daarvan te declareren. Dat komt 
helemaal goed. 

Aan de andere kant van het pad in het lage gedeelte bleek dat het huisje van Geza 
door brand verloren is gegaan. De brandweer vond het niet nodig om de brand te  
blussen en is ook niet op het terrein geweest om de situatie te bekijken. Gelukkig is 
alles goed afgelopen. Nu Geza zijn huisje kwijt is, slaapt hij bij een van de andere  
bewoners totdat er een ander huisje voor hem is. 

Voor de kleine Jesica hebben wij de kosten van 420 lei (€ 105) betaald voor een bril. 
Het meisje kon niet meekomen op school omdat zij een bril nodig had. Heel fijn voor 
Jesica dat zij eind volgende week de bril op kan halen. Het kind glunderde helemaal. 

Judit, moeder van 4 kinderen en verschrikkelijk arm, heeft door de hulp van SOS de 
mogelijkheid gekregen om het hutje een beetje op te knappen. Het hutje was keurig 
aangeveegd, er was een beetje geschilderd en je merkt dat zij er voor gaat om de  
situatie te verbeteren. Dat is zo geweldig om te zien. Voor dit gezin hebben wij  
dekens, extra kinderkleding en schoenen meegenomen. Natuurlijk is er door ons  
gedacht aan schoolmaterialen en rugtassen.  
Mooi om die lachende en blije kindergezichtjes te zien met hun spulletjes.  
Zo lang dit gezin zijn best doet om er beter van te worden, zullen wij hen steunen met 
alles wat er nodig is. Wel stap voor stap natuurlijk. 

Verder op het terrein blijkt ook de kachel van Jutka verkocht te zijn. Drie kinderen in 
het gezin zijn nu de dupe van de domme zet van de ouders om de kachel te verkopen. 
Op onze vraag waarom de kachel verkocht is zei Jutka dat zij geen eten had en zieke 
kinderen. Jutka liegt, want een Nederlandse sponsor zorgt maandelijks voor voedsel-
bonnen en navraag leert ons dat de kinderen helemaal niet ziek geweest zijn.  

Het is zo verdrietig om ook deze mensen te moeten zeggen dat alle hulp per directe 
ingang gestaakt zal worden. Jutka heeft ons nog gesmeekt om toch iets te geven en 
de Nederlandse sponsor niet te vertellen dat zij de kachel verkocht hebben.  

Het is niet leuk maar natuurlijk zullen wij de sponsor in kennis stellen dat dit gezin 
zich niet aan de SOS regels heeft gehouden en dat alle hulp met directe ingang  
gestaakt zal worden. Regels zijn regels en iedereen heeft zich daaraan te houden. 

Uiteindelijk komen wij aan het einde van de dag op het totaal van 3 verkochte kachels. 
Heel bijzonder is dat de mensen die de kachel gewoon nog hebben, ons bedankten voor 
het strenge aanpakken van de gezinnen die hun kachel verkocht hebben en dat de rest 
van de bewoners op het terrein niet de dupe zal worden.  
Waarschijnlijk zullen de gezinnen die de kachels verkochten ook door de overige  
bewoners aangesproken worden op hun gedrag. Laten wij hopen dat de rest van de  
bewoners met respect om zullen gaan met de door SOS gebrachte spullen.  

Het is onbegrijpelijk dat deze 3 gezinnen hun kachel verkocht hebben en daardoor  
alle hulp voor de toekomst verloren hebben en zelfs geen veilige warmtebron meer 
hebben.  
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Toch begrijpen wij een klein beetje waarom sommige mensen de kachel  
verkocht hebben. Deze groep mensen is verschrikkelijk arm, hebben absoluut geen 
hulp van overheid en gemeente en worden overal weggepest en weggeschopt.  
De meeste mensen kunnen niet lezen of schrijven en leven bij de dag. Binnen de  
gemeenschap op Hostad is een kleine groep die alleen het nu kent en die zich niet kan 
bedenken dat er na een ochtend ook een middag en ook nog eens een avond komt. Aan 
een volgende dag denkt men al helemaal niet.  

Door de verkoop van de kachel hebben zij voor één moment een heleboel geld dat  
opgaat aan alles wat niet goed is. Dat is voor ons ook niet goed te begrijpen, maar dat 
is wat armoede ook met mensen kan doen. Tijdens ons bezoek realiseren deze mensen 
zich dondersgoed wat een grote stommiteit zij begaan hebben en hebben spijt van 
wat zij gedaan hebben. Zodra wij weg zijn, is de spijt ook weg en alleen de herinnering 
aan een betere tijd komt boven als het probleem van een oude en rokerige kachel in je 
hutje blijft.  

 

Veel meisjes van 14 en 15 jaar zijn zwanger en wij hopen uit de grond van ons hart dat 
deze kinderen goed kunnen zorgen voor het kindje dat straks op de wereld gezet zal 
worden. Voor deze meisjes zijn er babypakketten en in oktober zullen wij babypakket-
ten in een grotere maat meenemen. 

Het geven van kinderbedjes heeft in deze wijk geen zin omdat de hutjes te klein zijn 
en baby’s en kindjes altijd tot en met hun 5de levensjaar tussen de ouders slapen. Dat 
is warm en veilig. 

 

Gelukkig zijn er ook succesverhalen te melden op dit terrein. In oktober schreven wij 
dat een tweetal jonge kinderen van 15 en 16 jaar samen een kindje hebben gekregen 
en dat wij dachten: “hoe moet dat in hemelsnaam goed gaan?”. Het gaat super goed 
met dit jonge stelletje van nu 16 en 17 jaar. Het kleine hutje is keurig schoon en  
opgeruimd, het kindje ligt tevreden op een klein hoopje dekens en buiten staan in een 
hokje twee konijnen. Aan stukjes touw staan twee lammetjes vrolijk te blaten. In de 
avond worden de twee konijnen op een hoge plaats weggezet en beschermt tegen de 
kou. De twee lammetjes slapen in de nacht in het hutje. Stel je voor dat iemand de 
lammetjes zou stellen of dat ze opgegeten zouden worden door wilde dieren uit de 
bossen! Wij kunnen u niet vertellen hoe met zo weinig middelen en mogelijkheden deze 
mensen het zo voor elkaar hebben. Fantastisch gewoon !!!  

 

De vrouwen en kinderen zien er veel schoner uit door de toiletartikelen die bij ieder 
bezoek uitgedeeld worden aan de gezinnen. De kinderen van Hostad vertellen op 
school precies wat er voor hen meegenomen is en zijn er zo trots op dat zij met 
schoon en glanzend haar naar school kunnen gaan. Wij worden hier heel erg blij van. 

 

Ondertussen is de dag voorbijgevlogen en Anneke en haar team zorgen voor het  
invouwen van de partytent, worden de paar overgebleven spullen bij elkaar in dozen 
gedaan en in de klaarstaande bus gezet. Nu de bewoners massaal naar beneden komen 
om te kijken hoe het opruimen in zijn werk gaat, is het voor ons van belang om zo snel 
mogelijk te vertrekken. 

 

Tegen halfzes rijden wij onder luid geroep en gezwaai van het terrein met de belofte 
om in oktober terug te komen. Lekker onder de douche, wat eten en zorgen dat wij op 
tijd naar bed kunnen.  
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De matras waar de veren letterlijk alle kanten opsprongen. 

Zsolti ligt op bed en is vrolijk.            Geza met zijn grootmoeder Gyongyver. 



MAANDAG: De derde dag van ons bezoek is al weer aangebroken en de teams 
staan na het ontbijt te trappelen om weer verder te gaan met het bezoeken van de  
gezinnen. Anneke zal de bezoeken aan de scholen en crèches verder afmaken en Coby 
zal weer verder gaan met het bezoeken van de gezinnen die verder uit elkaar liggen. 

Coby heeft in oktober 2016 een foto gemaakt van het matras van Maria op de Campul 
Sarat. Ongelooflijk dat deze mensen konden slapen op een matras waar de veren aan 
alle kanten uitgesprongen zijn, dat zwart van rotting was en te vies om beet te pakken. 
Gelukkig hadden wij in de loods in Oud-Beijerland een matras in de maat 140 x 200 
centimeter en konden Maria onvoorstelbaar blij maken met het nieuwe matras. Coby 
heeft natuurlijk geholpen om het matras te vervangen en met het opmaken van een 
schoon bed. Zo te zien was het bed in geen maanden verschoond. Dat is best even  
wennen voor de mensen. 

Het team van Marry en Lia vertrekt naar de Capeti om een aantal mensen vooral  
medische hulpmiddelen te brengen. Sommige gezinnen krijgen wat extra gezinsdozen 
omdat de kinderen te weinig kleding en schoenen bezitten. Natuurlijk zijn ook hier 
weer schoolspullen en schooltassen voor kinderen gebracht. Voor enkele ouderen wat 
voedseltassen en warme dekens. 

Ook werd door het team een bezoek gebracht aan het gezin van Emese en haar  
geestelijk en lichamelijk gehandicapte zoon Zsolti. Vreemd, bij het aankomen van de 
plek waar het team over het bruggetje zou moeten om dit gezin te bezoeken, bleek 
het wrakke bruggetje te zijn verdwenen en moest het team een eind omlopen om  
alsnog bij dit gezin te komen. Het was dus even klimmen en klauteren om op de juiste 
plek te komen.  
Zsolti lag op bed en was vrolijk.  Emese, de moeder van Zsolti, was druk met het  
verschonen van de baby die begin dit jaar geboren is. In oktober 2016 had zij al een 
mooi babypakket gekregen voor het kleine babymeisje. Emese was blij ons te zien en 
werd helemaal blij van de pampers (tot 30 kg) die wij voor Zsolti hadden  
meegenomen. Zsolt is naast zijn handicap, niet zindelijk. Pampers kopen is absoluut  
onmogelijk voor dit gezin en daarom zorgt SOS ervoor dat zij voor ongeveer een half 
jaar pampers heeft.  

Vaak worden de pampers gebruikt, leeg gekiept en daarna boven de kachel gehangen 
om te drogen.  Later kan de gebruikte pamper weer aan gedaan worden. Het ruikt  
natuurlijk niet echt fris in de hutjes waar kleine kinderen zijn, maar het is wel een  
manier om een opvang van urine te hebben.  

Omdat Zsolti veel medicatie nodig heeft die ook nog eens koel bewaard moeten  
worden, is er een kleine koelkast aangeschaft door SOS. De elektriciteit deelt zij  
samen met de buren en dat werkt gelukkig goed. Anders hadden wij hen niet eens  
kunnen helpen met het koel houden van de medicatie.  

In het gesprek dat later gevoerd werd met Emese bleek dat het hout van het  
bruggetje was gebruikt om te stoken in de kachel. De afgelopen winter is extreem 
koud geweest en veel mensen hadden niet genoeg geld om extra hout te kopen. Dan is 
het slopen van een schuurtje of bruggetje een van de oplossingen om aan brandhout te 
komen. Normaal gebruiken de mensen 4 meter hout per winter en betalen daarvoor een 
bedrag van ca. € 140. Omdat het nu extreem koud is geweest, was meer dan het  
dubbele aan brandhout nodig, ca. 10 meter, om de boel warm te houden. Voor veel  
mensen was het heel lastig om aan voldoende brandhout te komen. 

Bij het bezoek aan Agnes, de vrouw die door een tekenbeet de ziekte van Lyme heeft  
gekregen, blijkt tot ons grote verdriet dat zij vorige maand overleden is.  
Dat vinden wij heel erg omdat Zoltan, de man van Agnes, het huis, de dieren en de 
tractor heeft verkocht om voor zijn zieke vrouw te kunnen zorgen. Door de verkoop 
van hun hele hebben en houwen heeft hun zoon Csongor zijn school af kunnen maken en 
is naar Hongarije vertrokken om daar geld te verdienen.  
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Op de Primaverii gaat het er gemoedelijk aan toe. 
Door de operatie is eten nu een moeizaam gebeuren. 



Dochter Csilla is getrouwd en heeft Agnes het geluk gegeven om oma te worden en zij 
heeft haar kleinkind nog kunnen omarmen. Nu Agnes is overleden staan Zoltan en zijn 
twee kinderen met lege handen. SOS zal vader Zoltan kunnen helpen met de donatie 
van twee koeien en een paard. Wellicht kan hij zijn boerenbedrijfje weer opstarten. 
Wij hopen van harte dat dit allemaal gaat lukken.  

Ons team brengt in de tussentijd een bezoek aan de Primaverii. Op de Primaverii 
woont een groepje van zigeunergezinnen die hecht met elkaar leven en elkaar ook  
helpen als dat nodig. Het is met de bus altijd even flink gasgeven om de heuvel op te 
kunnen rijden om bij de gezinnen te komen. 

Zodra de bus in het zicht is, springen en dansen de kinderen in het rond en staan blij 
en vol verwachting te kijken wat er in de bus staat. Demeter, de man van Gyongyi,  
bedankt ons eerst nog even voor de spullen die in oktober van vorig jaar gebracht zijn. 
Hij laat duidelijk zijn dankbaarheid en blijdschap zien, zo leuk.  
Na jarenlange hulpverlening gaat het best goed met deze gezinnen. Hulp met kleding 
en schoenen voor de kinderen blijft natuurlijk altijd welkom, maar toch doen deze  
gezinnen het prima.  

Zoals u weet is Katalin, de dochter van moeder Katalin, vorig jaar op 14-jarige leeftijd 
uitgehuwelijkt aan een oudere man binnen de clan van deze  
zigeunergroep en in een ander dorp gaan wonen. Met het babymeisje, dat inmiddels is 
geboren, gaat het gelukkig goed.  
Heel verdrietig dat nu ook Gizella, het 14-jarige zusje van Katalin, dit jaar uitgehuwe-
lijkt zal worden aan een oudere man in een ander dorp. Het erge aan het verhaal is ook 
nog dat beide meisjes pas na het krijgen van 3 kinderen weer even terug mogen naar 
hun ouders op de Primaverii. Het is wel toegestaan dat moeder Katalin 1x per jaar de 
dochters mag bezoeken, maar geld daarvoor heeft de familie niet.  

De enige communicatie tussen haar dochters zijn de verhalen die anderen heen en 
weer overbrengen. Zo triest allemaal. Kinderen mogen in deze cultuur geen kind meer 
zijn na het bereiken van de 14-jarige leeftijd. SOS kan helaas nietsdoen om het  
uithuwelijken te voorkomen. Als deze moeder haar dochters niet laat trouwen met een 
van de mannen uit de clan, zal dit deel van de familie geen leven meer hebben en zullen 
bedreigd worden. Alle kans op werk of een normaal leven zal dan niet meer mogelijk 
zijn. 

De twee kinderen van Terezia en Mathe gaan nog steeds niet naar school. Wel heeft 
vader Mathe contact gezocht met een van de leraressen van de Praidului school over 
een inschrijving voor zijn dochter Eleiva. Als Eleiva van haar vader echt naar school 
mag, dan zal dat slechts voor twee jaar zijn. Twee jaar vinden de zigeuners genoeg 
voor de vrouwen, omdat zij na die periode net kunnen lezen en schrijven. Toch zal het 
lastig zijn om Eleiva aan onderwijs te helpen omdat zij inmiddels 10 jaar is geworden 
en niet zomaar geïntegreerd kan worden in een bestaande klas. Voor deze kinderen 
moeten aparte klassen gemaakt worden. Zij kunnen immers helemaal niet lezen en 
schrijven en moeten vaak eerst les krijgen in sociale vaardigheden. Wij wachten af 
wat vader Mathe van plan is met zijn dochter. 

Het team van Anneke treft Emma op de Eminescu, een straat beneden in het dorp. 
Emma zit in grote problemen omdat zij gekatheteriseerd moet worden en de kosten 
van deze medische behandeling absoluut niet kan betalen. Geld lenen bij haar werk-
gever en de werkgever van haar man brachten niet de benodigde 3500 lei (€ 875,-) bij 
elkaar en moest Emma de rest van het geld op een andere manier bij elkaar zien te 
krijgen. Dat lukt natuurlijk nooit en Anneke heeft gevraagd of SOS haar kan helpen. 
Deze operatie moest op zeer korte termijn uitgevoerd worden.  
SOS heeft Emma kunnen helpen met 2000 lei (€ 500,-). De leningen die Emma en haar 
man hebben afgesloten bij hun twee werkgevers, kunnen zij met hard werken en op 
lange termijn uiteindelijk terugbetalen. 
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Zo blij met het voedselpakket.    De huisjes achter de houtfabriek op de 1 Mai die op instorten staan. 

Het nieuwe huisje van Sandor op de Minei. 

Uitdelen bij Sarateni opslag aan de mensen van Hostad. 



Het team van Danny, Geert en Levente is vandaag druk met het uitgeven van de losse 
bundels vanuit onze opslag in Sarateni. Alle matrassen, buggy’s, krukken, andere  
medische hulpmiddelen, babypakketten, extra dozen met dekens en/of kinderkleding 
en schoenen staan op naam klaar om opgehaald te worden door de mensen van Hostad. 
Vanzelfsprekend worden er foto’s gemaakt van de mensen met het artikel waar zij om 
gevraagd hebben en moeten een handtekening of teken geven op de afleverlijst als  
bewijs van ontvangst.  
Ook deze gegevens worden door Irma op de betreffende dossiers gezet. Het team 
dat in oktober een of meer van deze gezinnen zal bezoeken, vraagt dan naar de  
afgeleverde spullen. Die willen wij graag zien als bewijs dat het gebruikt wordt  
waarvoor het gegeven is. Geert, Danny en Levente zijn er flink wat uren mee bezig om 
alle goederen uit te leveren. Natuurlijk worden zij lastiggevallen door mensen uit het 
dorp en van Hostad met vragen of er nog wat te halen valt. Steeds weer moeten de 
mensen tot bedaren worden geroepen. Uiteindelijk lukt dat ook en gaat het uitleveren 
van de spullen zonder verdere problemen. 

Tegen de avond komen alle teams weer thuis en voor vanavond zijn wij uitgenodigd 
door Tunde, ook een van onze Roemeense vrijwilligers, om een typisch Hongaars  
gerecht te komen proeven. Wij hebben genoten van de gastvrijheid en het heerlijke 
gerecht en kunnen gelukkig nog redelijk op tijd naar bed. De volgende dag moet er nog 
wel het een en ander gebeuren. 

 

DINSDAG: Ook vandaag weer vroeg uit de veren en de teams nemen na het  
ontbijt nog even de routes en de planning door. Vandaag worden onder andere de  
gezinnen op de 1 Mai bezocht. 

Met de gezinnen van de 1 Mai gaat het steeds beter en zij hebben alleen voor de  
wintermaanden nog kleding, schoenen en voedselpakketten nodig. De groentezaden zijn 
in deze wijk heel goed terechtgekomen en de mensen hebben voldoende groenten voor 
de zomerperiode. De jongere mensen met een groentetuin moeten 10% van de  
groenteopbrengst inleveren bij de ouderen in de wijk. De ouderen kunnen vaak niet 
meer werken in de tuin of hebben zelf geen tuintje bij het huisje. 

Met het zaaien van de groentezaden is er vaak het probleem dat er geen water  
voorhanden is om de jonge plantjes te bewateren. Met een van de bewoners in de wijk 
die een waterput heeft, hebben wij de afspraak dat iedereen 3 emmers water per dag 
mag halen. Deze bewoner belonen wij dan weer met twee voedselbonnen per maand. 
Dat is een mooie deal omdat de groenteplanten water nodig hebben en dit project  
anders niet zou werken. 

Sandor, wiens huisje vorig jaar in de brand was gestoken door zijn Roemeense  
buurman omdat het buitentoilet 1 centimeter op de grond van de buurman stond, 
heeft inmiddels een nieuw huisje op de Minei, naast de voormalige vuilnisbelt. Het is 
prachtig en Sandor is dolgelukkig. 

De gezinnen die op de 1 Mai achter de houtfabriek wonen hebben het niet zo goed. De 
hutjes waarin deze mensen wonen staan op instorten en er is weinig of niets aan te 
verbeteren. Deze mensen mogen hier gelukkig wel wonen van de eigenaar van de hout-
fabriek, maar deze eigenaar doet verder niets om de mensen een betere behuizing te 
geven.  

De kleinzoon van Ilka woont met zijn vriendin en kindje in een piepklein stukje  
aangebouwd hutje, naast Ilka, ingang via groene deur met oranje zeil. Het is echt  
onvoorstelbaar hoe deze mensen moeten wonen.  
SOS kan niet zo veel doen aan de verbetering of herbouw van de hutjes. Wij krijgen 
geen toestemming om verbeteringen aan te brengen en als wij dat toch zouden doen, 
dan bestaat de kans dat de eigenaar zegt: Bedankt en zal de opgeknapte huisjes voor 
meer geld verhuren aan anderen. 

Stichting Ondersteuning Sovata              - 23-    NL88 INGB 0003 5337 95  



Op weg met een busje naar een leuke voorstelling in het kindertheater.  

Heerlijk spelen met het nieuwe speelgoed. Een nieuw vloerkleed was nu echt nodig. 



Sinds begin dit jaar is het gezin van Jolan en Levente verhuisd naar een huisje op de 1 
Mai dat in een veel betere staat is. In het voorste stukje woont hun zoon Levente en 
zijn vriendin Marjana. Het huisje is keurig opgeruimd en schoon. De mannen zijn met de 
paarden en wagens naar het bos om hout te halen voor de houtfabriek. Marjana werkt 
6 dagen per week in de houtfabriek en moet daar kleine stukjes hout op maat sorteren 
en in bakken doen. Per dag werkt zij 13 uur tegen een betaling van ca € 1,-  per uur. Van 
dit salaris moet ook de ziektekosten betaald worden, dus veel blijft er niet van over. 
Aan de andere kant hebben die twee jonge mensen werk en dat is goed. 

 

Ons team gaat vandaag een bezoek brengen aan Sarateni dorp en de school en crèche 
in Sarateni. 

Op de Sarateni school zijn voor schooljaar 2016-2017 257 leerlingen in de leeftijd van 
5 t/m 16 jaar. Deze kinderen komen voornamelijk van Hostad en beneden uit het dorp. 
Zoals gewoonlijk spreken wij Ildiko, de directeur van de school. Voor deze school  
nemen wij niet alleen kinderkleding en kinderschoenen mee, maar ook kleding en  
schoenen voor volwassenen. Vier jaar geleden vroeg deze school geld om  
schoolactiviteiten met de kinderen te doen, zoals een bezoek aan de dierentuin,  
sportdagen met andere scholen, het verven van de school en eventuele reparaties aan 
het schoolgebouw. Omdat wij geen enkele controle hebben over het juiste gebruik van 
de gelden, hebben wij bedacht om de school kleding en schoenen voor volwassenen te 
schenken. Door de verkoop hiervan kan de school de activiteiten bekostigen die zij 
graag willen. De prijs van een kledingstuk is 1 lei (€ 0,25) en de prijs van een paar 
schoenen bedraagt 3 lei ((€ 0,75). Al met al brengt deze verkoop genoeg geld op om 
diverse activiteiten uit te voeren. Het voordeel van dit project is dat de mensen alleen 
kopen als het nodig is en hebben wij minder werk aan het maken van gezinsdozen. 

Voor de gezinnen die geen geld hebben om kleding te kopen, helpen wij met  
kledingbonnetjes. 

De dag dat wij de school bezochten zagen wij een bus vol kinderen die op weg gingen 
om een kindertheater te bezoeken in een andere plaats. Hartstikke leuk natuurlijk, 
maar wij misten een aantal kindergezichtjes. Navraag leerde ons dat deze kinderen 
niet mee mochten omdat zij luizen hebben. Dat is heel erg verdrietig om te horen.  
 
Het probleem luizen is niet zomaar op te lossen en Ildiko vroeg of er in Nederland een 
spray bestaat zodat zij de kinderen kan inspuiten voordat zij de klas ingaan. Voor  
zover ons team weet bestaan deze spray’s, maar of deze afdoende zijn, is ons niet  
bekend. Wel hebben wij Ildiko geadviseerd om zakken te laten maken waar de kinderen 
hun jas in kunnen doen. Dat zou al veel besmetting kunnen voorkomen.  
In de wijk Hostad is het de teams niet opgevallen dat de kinderen onder de luizen  
zaten. SOS zal nader onderzoek doen en zien wat wij kunnen doen om de overlast door 
luizen op de scholen tegen te gaan en ervoor te zorgen dat alle kinderen mee kunnen 
met de uitstapjes die de scholen organiseren.  

Verder worden nog de sportactiviteiten besproken en Ildiko vraagt voor de school-
kinderen in alle leeftijden hoepels, badminton -, tennis - en tafeltennis materialen. Wij 
gaan ons best om deze materialen te vinden.  

Ook voor dit schooljaar heeft SOS voor alle scholen en crèches een financiële  
ondersteuning betaald voor de aanschaf van Roemeense en Hongaarse werkboekjes. 
Zonder deze werkboekjes kunnen de kinderen geen lessen volgen. De Roemeense  
Overheid doet helaas niets aan ondersteuning van lesmaterialen, voorlichtingsmateria-
len of andere hulp. Diep triest. 

Gelukkig kan met uw hulp heel veel gedaan worden om het onderwijs op de scholen en 
crèches te ondersteunen. Dank u wel namens alle kinderen. 
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Bij het Kinderhuis Sint Josif is  de groentekas nu klaar voor de eerste oogst. 

Ouders niet thuis en orgaanvlees wordt 
in een emmer bewaard.  

De kapotte en rokende kachel is vervangen. 



Na het bezoek aan de school op Sarateni bezoeken wij de gezinnen in Sarateni dorp. 
Deze gezinnen wonen in het hoger gelegen gebied en wij moeten best een aardig eindje 
rijden om er te komen.  
Als eerste bezoeken wij Iren, Istvan en hun 3 kinderen. Tot onze grote verbazing zijn 
de twee meisjes van dit gezin thuis. Navraag leert ons dat de kinderen niet mee  
mochten met het uitstapje naar het kindertheater omdat zij luizen hebben. Wat is dit 
zielig !!! Omdat de ouders de hele dag in het bos werkzaam zijn, zijn de meisjes alleen 
thuis. Om hen te troosten geven wij hen een knuffel en zetten de voor hen gemaakte 
gezinsdozen binnen.  

Een klein stukje lager op de berg komen wij bij het huisje van Iren senior. Het ziet er 
stil en verlaten uit en wij gaan op onderzoek uit. De deur zit op slot maar er komt heel 
veel rook onder de deur door en wij zijn bang dat Iren iets op de kachel heeft laten 
staan, wat mogelijk aan het overkoken is. Wij kunnen echter niets doen en spreken af 
dat wij later weer terugkomen. Na ongeveer twee uur zijn wij terug en zien dat het 
slot van de deur is. Iren hoort onze auto en komt zo snel als zij kan, al hoestend, naar 
buiten. Een enorme hoeveelheid dikke rook komt uit het huisje en wij gaan snel kijken 
wat er aan de hand is. Binnengekomen springen de tranen in onze ogen van de rook die 
in het huisje is. Het blijkt dat de kachel aan de bovenkant een enorme scheur vertoont 
waaruit de rook het huisje binnen stroomt. 

Wat een vreselijke toestand !!! In deze rokerige ruimte moeten Iren, haar zoon en 
kleinzoon ook nog eens slapen !!! Dit kan echt niet. Gelukkig hebben wij de kachel van 
Ramona van Hostad teruggenomen omdat deze verplaatst was en dat is tegen de  
afspraak. Deze kachel kan nu mooi geplaatst worden bij Iren. 

De kachel wordt voor de deur van Iren nog even nagekeken en schoongemaakt door 
Danny, Geert, Levente, Istvan en Peter junior en even later staat de bijna nieuwe  
kachel te glimmen in het huisje van Iren. Geweldig en wat is Iren blij, zo blij dat zij 
eigenlijk een beetje onthutst is door de snelle plaatsing van een andere en veilige  
kachel.  

 

Anneke brengt vandaag een bezoek aan het kinderhuis Sint Josif. Het eerste wat zij 
op het terrein ziet is de groentekas die mooi bewerkt is en de eerste sprietjes van de 
groentesoorten al laat zien. Door de strenge winter en het weinige regenwater van de 
aflopen weken is de waterput niet goed gevuld met water. Dat is jammer want de jonge 
plantjes hebben wel water nodig om te kunnen groeien. Drinkwater gebruiken is geen 
optie omdat de kosten van drinkwater erg hoog zijn. Wij hopen dat er in de komende 
tijd voldoende regen zal vallen om de waterput te vullen.  

Anneke bezoekt alle co-ouders die ieder ongeveer 10 tot 12 kinderen onder hun hoede 
hebben. Voor de co-ouders en de kinderen hebben wij dozen per gezin gemaakt met 
blikjes knakworst, gehaktballetjes, smeerworst en smeerkaas, snoepjes, pakjes thee, 
oplos chocolademelk, cup a soup, was- en toiletmiddelen, schoolmaterialen, schooltas-
sen en knutselmaterialen. Kleding en schoenen voor de kinderen worden afgegeven op 
het centrale punt van het kinderhuis en daar kunnen de co-ouders kleding en schoenen 
uitzoeken voor hun kinderen. Dat werkt prima. 

 

En weer is er een dag voorbij en is ieder team tevreden met de behaalde resultaten. 
Nog slechts 1 dag te gaan en dan zit ons bezoek er voor deze keer weer op. Even snel 
wat eten en naar bed zodat wij weer uitgerust zijn voor de volgende en laatste dag. 
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Slaapplaats voor 6 personen en er komt nog een baby bij. Etelka is blij met extra bedbank. 



WOENSDAG: Vandaag,  de laatste dag,  zal het nog even rennen worden om alles 
te kunnen afhandelen en om de laatste gezinnen en instanties te bezoeken. 

Yvonne gaat met haar team naar de Gemeente Sarateni om de gegevens en ervaringen 
uit te wisselen over het bezoek aan Hostad. Zoals eerder in het reisverslag is  
vermeld, zijn er drie van de 30 kachels verkocht en worden deze mensen uitgesloten 
van verdere hulp. Dat betekent dan ook dat de Gemeente Sarateni moet meewerken 
om deze mensen duidelijk te maken dat zij de regels van SOS hebben overtreden en 
ook in oktober geen voedselbonnen gaan krijgen.  
 
Verder worden nog wat zaken besproken o.a. over een gasleiding die aan het begin van 
Hostad onder de grond zou liggen. De huisjes die er al tientallen jaren staan moeten 
daar nu opeens weg en de vraag is wie er voor gaat zorgen dat deze mensen een ander 
plekje krijgen om te wonen. Het zou gaan om 2500 m2 voor 5 huisjes en het bedrag 
voor het stukje grond zou ca. € 1.600 bedragen. De gemeente Sarateni vraagt of wij 
hen met dit bedrag kunnen helpen.  
Dit vraagstuk moet eerst in een bestuursvergadering worden besproken en de uitslag 
hiervan zal aan de gemeente Sarateni bekend worden gemaakt. Het zou fantastisch 
zijn als wij de gemeente kunnen helpen met dit bedrag en deze 5 gezinnen een echt en 
nieuw huisje kunnen krijgen, compleet met wateraansluiting en elektriciteit. Aan deze 
nieuwbouw zal zowel de gemeente Sarateni als SOS hun bijdrage leveren. 

 

Katalin, de assistente van de burgemeester van Sarateni, heeft van SOS een bedrag 
van 2.400 lei (€ 575,-) gekregen voor de aanschaf van een kooktoestel, koelkastje,  
tafel, stoelen, servies en bestek voor de groep van 12 vrijwilligers die gaan zorgen dat 
met name de ouderen in Sarateni en Hostad regelmatig getrakteerd gaan worden op 
een gezellige middag met een warme maaltijd. Dit initiatief juichen wij natuurlijk van 
harte toe en wij hebben graag meegeholpen met de inrichting van deze ruimte.  

Verder vraagt de Gemeente Sarateni ons hen financieel te helpen met het verbeteren 
van de algemene gemeenschapsruimte voor de plaatselijke bevolking. In deze ruimte 
kan men bijvoorbeeld de ouderen uit het dorp en uit Hostad een gezellige middag  
bezorgen en hen een maaltijd aanbieden. 

Sinds het plaatsen van de 30 kachels in november 2016 doet de Gemeente al heel veel 
meer voor de ouderen in de gemeente. Voor de Kerstdagen zijn er 60 ouderen zowel 
van Hostad als uit het dorp uitgenodigd om deel te nemen aan een Kerstmaaltijd. De 
ruimte was versierd met Kerstspulletjes en de tafels mooi in kerstsfeer gedekt. De 
oudere bewoners hebben genoten van deze bijzondere en onverwachte middag.  
Hopelijk komen er nog meer van deze middagen voor de ouderen in Sarateni. 

De gemeente Sarateni is afhankelijk van de brandweer van Sovata. Dat is erg lastig 
en de brandweer komt ook niet zomaar naar de mensen op Hostad en Sarateni. Om de 
mensen eerder te helpen en om hun eigendommen beter te beschermen vraagt de  
gemeente Sarateni ons om kleding voor een eigen groepje brandweermannen. Er is  
natuurlijk geen brandweerwagen ter beschikking, maar wellicht dat iemand van u  
contacten heeft met een brandweerkazerne of misschien bent u zelf brandweerman.  
 
Wij hopen dat het mogelijk gemaakt kan worden de gemeente te helpen met een 
brandweerwagen, kleding en hulpmaterialen voor de vrijwillige brandweer. Ook over 
het rouwcentrum wordt nog even gesproken. Bij een bezoek door ons team zagen wij 
dat de balken, buiten aan de voorzijde van het gebouw, vol gepoept zijn door duiven. 
Dat is een naar gezicht en moet schoongemaakt worden. Ook moeten de balken weer 
in de beits gezet worden. Om het nestelen en huisvesten van duiven te voorkomen, 
zullen wij in Nederland kijken naar strippen met pennen waardoor de vogels niet meer 
op de balken kunnen zitten. De kosten van de anti duivenpinnen bedraagt ca. € 3 per 
50 cm en komt neer op ca. € 250 voor alle balken aan de voorzijde.  
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                De Roemeense tolken en hulpverleners: Julia, Tunde, Klara, Melinda, Eva en Levente. 
 
 
Het Nederlandse team van hulpverleners: Danny, Joke, Geert, Yvonne, Coby, Lia, Anneke en Marry. 

Is dit een prothese om 
mee te lopen?. 



Dokter Ilona, de wijkarts, zorgt geheel gratis voor veel van onze gezinnen. Dat is  
super fijn. Daarom zorgen wij ook dat zij voldoende medicijnen, verbandmiddelen,  
incontinentiematerialen, medische apparatuur en medisch interieur heeft. Dokter  
Ilona heeft het niet makkelijk als arts in een wijk met alleen maar arme gezinnen en 
veel zigeuners. De Overheid geeft haar geen subsidies of andere ondersteuning en 
moet zij alles alleen zien te redden. U begrijpt dat zij voor ons een belangrijk contact 
is voor de bevolking van Hostad en Sarateni. Wij proberen haar dan ook zo veel  
mogelijk te ondersteunen. Zij is nu bijvoorbeeld hard toe aan een nieuwe onderzoeks-
tafel, een simpele maar wel een die omhoog en omlaag kan. Wij gaan erop uit om een 
goede onderzoekstafel te vinden. Dat komt vast goed. 

Een ander team gaat naar de Iliesi om daar een aantal gezinnen de gevraagde spullen 
te brengen. Incontinentiemateriaal voor Anouka, een babypakket voor een pasgeboren 
meisje, buggy’s, krukken en andere medische hulpmiddelen voor ouderen en voor een 
enkel ouder echtpaar wat extra dekens en beddengoed. In de wijk Iliesi gaat het, na 
jarenlange hulp, bijzonder goed. Natuurlijk blijven de ouderen en zieken onze grote 
aandacht houden. 

Bij een bezoek aan Klara, een onderwijzeres én een van onze Roemeense vrijwilligers, 
vroeg zij onze hulp voor haar broer, Jozsi. Door een fout in het ziekenhuis moest zijn 
rechterbeen tot ver boven de knie geamputeerd worden. Dat op zich is natuurlijk al 
verschrikkelijk maar tot overmaat van ramp kan en mag hij zijn werk als ingenieur 
niet meer uitoefenen en is daardoor ook niet meer verzekerd voor ziektekosten. Via 
de Overheid heeft hij nu een beenprothese gekregen die lijkt op een afwasbak op een 
stalen poot. Zo’n soort prothese hebben wij nog nooit gezien, echt onvoorstelbaar. 
 
De prothese is veel te kort, veel te zwaar en moet met twee banden om de middel 
vastgemaakt worden. Daar kun je je überhaupt niet mee bewegen en Jozsi valt iedere 
keer om waardoor hij ook niet meer naar buiten kan. Zijn moeder Bertha heeft nog 
maar 15% zicht en kan hem niet of nauwelijks helpen. Wat een drama.   
De kosten voor een gewone, simpele prothese bedraagt ca. € 10.000, een bedrag dat 
natuurlijk nooit op te brengen is voor Jozsi en zijn familie. Jozsi is pas 51 jaar en 
veroordeeld tot een leven van binnen zitten en wachten. Voor SOS zijn deze kosten 
ook erg hoog en wij kunnen Jozsi niet helpen aan zo’n groot bedrag voor een goede, 
simpele en normale beenprothese. Heeft iemand van u misschien een idee of een  
contact die Jozsi zou kunnen helpen zijn leven weer gewoon op te pakken met een 
echte beenprothese? Wij hopen het van harte. 

Dit reisverslag bevat slechts een gedeeltelijke opsomming van onze ervaringen en 
werkzaamheden die opgedaan en uitgevoerd zijn tijdens de aprilreis van 2017. Wij 
hopen u met dit verslag een goed beeld te hebben gegeven van de situaties die wij  
tijdens dit bezoek aangetroffen hebben. 

Zowel de Nederlandse als de Roemeense vrijwilligers hebben ongelooflijk hard  
gewerkt en hun uiterste best gedaan om zo veel mogelijk mensen te helpen en  
problemen op te lossen. Alle bananendozen en losse bundels zijn op hun plaats van  
bestemming en zijn de gezinsdossiers tijdens de bezoeken bijgewerkt met de vragen 
en benodigdheden voor de reis van oktober 2017. 

Graag willen wij u als sponsor en ondersteuner van SOS ontzettend hartelijk  
bedanken voor alle donaties, in welke vorm dan ook. Dankzij u is het iedere keer weer 
mogelijk de meest arme mensen in Sovata en Sarateni hoop en zicht op een betere 
toekomst te geven.  

Wij bedanken u uit de grond van ons hart namens het hele team van SOS én alle  
mensen van Sovata en Sarateni.  
 

    HEEL HARTELIJK BEDANKT 
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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. 

  

WENSENLIJST 

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, theedoe-

ken, warme sokken, waxinelichtjes, paracetamol.  

  

Het Sint 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 werk-

boekjes 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. 

  

 Per email:   info@stichtingsovata.nl 
 
 Regio     Per   T e l e f o o n :  
 Rotterdam    Yvonne Willebrands  06 24 52 19 69 
 Zeist     Anneke Westerhoff  06 52 17 67 82 
 Everdingen   Coby Teuben             06 13 41  71 28 
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