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VOORJAARSVERSLAG SOVATA 2021    

Ondanks de bijzondere omstandigheden door het COVID -19 heeft SOS het jaar 2020 
ontzettend goed afgesloten. Wellicht heeft u op onze website de nieuwjaarsbrief gelezen 
waarin uitgebreid wordt ingegaan op alle ontwikkelingen en activiteiten over 2020.
Ook het eerste kwartaal van 2021 is fantastisch verlopen. Het blijft natuurlijk heel verdrietig 
dat wij niet kunnen afreizen naar Sovata om de gezinnen zelf te bezoeken.

Dankzij onze 13 trouwe hulpverleners ter plaatse, kunnen wij u ruimschoots informeren 
over de gebeurtenissen tot en met eind maart 2021.
 
Vanaf het versturen van het wintertransport tot aan het voorjaarstransport wordt er in de 
loods iedere dag keihard gewerkt door onze vrijwilligers om alle binnengekomen goederen 
uit te zoeken, te sorteren en te verpakken voor de diverse locaties in Sovata en Sarateni.
In 2020 is een gewicht van over de 100.000 kg kleding door onze handen gegaan.
De enorme toename van de binnengekomen kleding is te danken aan het feit dat alle 
omliggende kringloopwinkels of andere inleverpunten zijn en/of waren gesloten. De 
vrijwilligers van SOS hebben onder strenge regels en in kleine groepjes door kunnen 
werken.
Dat heeft ervoor gezorgd dat half februari 1235 bananen dozen, fietsen en allerlei andere 
losse pakketten klaar stonden voor vertrek naar Sovata. 

Tussen oktober 2020 en februari 2021 werden steeds de klaarstaande pallets opgehaald 
door Martin, één van de chauffeurs van Neele-Vat Logistics BV uit Rotterdam.
Daardoor kon op 26 februari, twee maanden eerder dan normaal, het transport door 
Neele-Vat Logistics BV uit Rotterdam volledig kosteloos verstuurd worden naar Sovata. 
Het transport is zonder oponthoud of problemen op dinsdagmiddag 2 maart aangekomen 
in Sovata. Verderop in het verslag meer daar over.

NOVEMBER 2020:
Maria, één van de Roemeense hulpverleners,  vroeg onze hulp voor Ramony, een jongetje 
van 5 jaar,  met leukemie. De gevraagde medicatie blijkt een vloeistof te zijn die via een 
infuus moet worden toegediend. Onze Nederlandse medici konden ons in dit geval niet 
helpen met het leveren van de benodigde medicatie. Medicatie via een infuus wordt 
in Nederland vaak alleen maar in ziekenhuizen gebruikt en brengen een bedrag van € 
15.000,- aan kosten met zich mee.  Het doet ons verdriet om dit kleine jongetje niet te 
kunnen helpen. 

Jeno, wonende op de Minei, is intens gelukkig met de nieuwe aggregaat voor stroom. Een 
van onze geweldige sponsors heeft maar liefst een bedrag van € 1000,- gedoneerd zodat 
Jeno een nieuwe aggregaat kon kopen. De 6 kinderen van Jeno kunnen weer zonder 
problemen hun huiswerk maken. Dat is grandioos. 

In deze maand horen wij van Melinda dat in Roemenië 10.000 besmettingen per dag 
geteld worden. Het merendeel van de besmettingen zijn in Transsylvanië, het gebied 
waarin Sovata ligt. De Roemeense overheid geeft wel adviezen zoals het dragen van een 
mondkapje en je te laten testen als je denkt dat je corona hebt. Hoezo mondkapjes en 
laten testen ? Wie van deze mensen kan dit betalen ? Bijna niemand dus.



Oude woonsituatie

Tijdelijke caravan

Nieuwe huis
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Otillia, de jonge vrouw met Parkinson, kan geen medicatie via de plaatselijke apotheek 
bemachtigen door de problemen rond het coronavirus. De Nederlandse apotheek heeft 
ons geholpen en ons de juiste medicatie voor Otillia geleverd. Met de speciale pakketpost 
van DHL is het pakje verstuurd en kon Otillia op tijd haar medicatie innemen.

Het nieuws dat de kleine scholen samen moeten gaan in september 2021 komt als een 
donderslag bij heldere hemel bij ons binnen. Als de kleine scholen inderdaad dicht gaan 
en de kinderen naar de scholen in het dorp moeten, zou dat betekenen dat er minder 
kinderen naar school kunnen. De kinderen van 6, 7 en 8 jaar zijn echt te klein om een dik 
uur of langer naar school te moeten lopen en weer een dik uur naar huis. Zeker zonder 
veilige trottoirs. En in de zeer koude winterperiode is dat geen doen voor de kleine 
kinderen. Natuurlijk gaan wij hierover in contact met de gemeente. 

De weersomstandigheden waren in november bar en boos. De nachten erg koud, veel 
wind en sneeuw op komst. Dat betekende dat veel mensen op jacht moesten naar hout 
voor de kachels. Overigens hebben 16 zéér arme ouderen via SOS winterhout gekregen. 
 
DECEMBER 2020:
Het begin van december beloofde een verschrikkelijk koude maand te worden. Sommige 
nachten gaven een temperatuur van -28 aan. Brrrr wij moeten er niet aan denken om daar 
in zo’n akelige krot te moeten wonen waar de kou en de nattigheid aan alle kanten naar 
binnen komt.
Groot was de verrassing toen wij bericht kregen van de Evangelische Kerk in Sovata. Het 
zou gaan om het verbeteren van de woonsituatie van de Ioan  en  Anna familie. Deze 
familie woonde met drie kleine kinderen tot eind september 2020 in een met groen plastic 
omhuld houten geraamte. Het was daar binnen altijd nat en koud en het plastic wapperde 
aan alle kanten los. Omdat de woonsituatie onhoudbaar was, kreeg de familie eind 
september een oude, veel te kleine, caravan aangeboden van een van de inwoners uit 
Sovata. Er was geen verwarming of elektriciteit in de caravan. De weinige bezittingen die 
zij hadden, konden niet in de caravan bewaard worden en moesten buiten blijven staan. In 
drie weken waren de spullen kapot geregend en lagen in stukken op het veld. Wat nog wel 
goed was, is gestolen.
De priester van de Evangelische kerk vroeg onze hulp om voor deze mensen een nieuwe 
woning te bouwen. Natuurlijk wilden wij heel graag onze medewerking verlenen en helpen 
met financiële steun. Het idee was om een soort mobiel huis te bouwen van goede 
materialen.
Een aggregaat zou geplaatst worden voor de aanvoer van elektriciteit. Water zou de 
familie uit het nabij gelegen riviertje kunnen halen. SOS heeft een bedrag gedoneerd 
van € 2000,- voor de bouw van het mobiele huis. Tot onze grote verbazing heeft de 
gemeente Sovata ook een financiële bijdrage geleverd, vakmensen voor de bouw van het 
huis geleverd en een stuk grond op de Minei ter beschikking gesteld waar de familie kan 
wonen. 
Wat zijn wij verschrikkelijk blij dat deze familie nu warm, veilig en goed woont.
Maandelijks wordt deze familie door SOS ondersteund met 6 voedselbonnen. 
Vanzelfsprekend gaan de kinderen naar school en krijgen zij via SOS op iedere schooldag 
een warme maaltijd, leer- en leesmiddelen en 1x per maand een ander kledingsetje.



Oude situatie huisje Ilka Huisje nu met een nieuw dak
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Het aantal beren in Sovata en omstreken is nog steeds verontrustend. Er zijn veel te 
veel beren.  Dit probleem is mede ontstaan nadat de overheid een paar jaar geleden 
had besloten om het overschot aan beren in Brasov over te brengen naar de bossen van 
Sovata. Het leefgebied van de beren is veel te klein geworden en gaan de beren naar 
de bewoonde wereld opzoek naar eten. Het gevolg is dat de beren mensen en dieren 
aanvallen. Varkens, kippen, schapen en konijnen zijn niet veilig, maar ook de notenbomen 
en groetentuintjes worden gesloopt door de beren. Kortgeleden is een jongetje van 9 
jaar aangevallen en kon niet gered worden door de omstanders. De Roemenen zijn het 
zat dat de beren voor zo veel overlast zorgen. De Wethouder van Natuurbehoud gaat nu 
onderzoeken hoeveel beren er eigenlijk rondlopen in Roemenië. Op het doodschieten van 
een beer staat een boete van € 5000,-, dus iedereen kijkt wel uit om een beer te doden. 
Zelfs een aangereden beer met ernstige verwondingen door een aanrijding met een auto, 
mag alleen doodgeschoten worden met toestemming van de overheid uit Boekarest.
Die toestemming kan uren duren en ondertussen heeft het dier veel pijn.

Nog groter was onze verbazing toen wij van de Gemeente Sovata een positief antwoord 
kregen over de vraag om het huisje van Ilka op de 1 Mai op te knappen. Ilka woont met 
haar kleindochter AnnaMaria in het gammele en lekkende krotje in the middle of nowhere. 
Natuurlijk hadden wij graag eerder zelf verbeteringen willen aanbrengen aan het dak, maar 
mede door de problemen rond het coronavirus ging dat niet lukken. Bouwkundigen van de 
gemeente hebben polshoogte genomen en bekeken wat de mogelijkheden waren. Het is 
heel bijzonder dat de gemeente zelf, dus zonder tussenkomst en financiële ondersteuning 
van SOS, dit krotje heeft voorzien van een nieuw dak. Elektriciteit is er niet en water kan 
Ilka uit het naast gelegen riviertje halen. Ilka is ziek, wat zij precies mankeert is ons niet 
bekend, maar gelukkig woont zij nu droog en warm. Natuurlijk krijgt zij ook maandelijkse 
voedselbonnen. AnnaMaria mag nu ook naar school. Het probleem van kinderen die nu 8, 
9 en 10 jaar zijn en nog nooit naar school zijn geweest, is, dat deze kinderen niet zomaar 
in een klas geplaatst kunnen worden. Dat werkt niet voor de ongeschoolde kinderen en 
ook niet voor de geschoolde kinderen. Gelukkig heeft de school op de Iliesi een manier 
gevonden om kinderen zoals AnnaMaria toch onderwijs te kunnen geven. Super en dat 
betekent een betere toekomst. Het lijkt erop dat de gemeente haar samenwerking met 
SOS wil versterken en samen voor meer woonverbeteringen te gaan zorgen. Chapeau 
voor de gemeente !!

Via onze hulpverleners kregen wij regelmatig berichten dat het voor ouderen iedere dag 
weer een probleem was om aan voedsel te komen. Dat is schrijnend en verdrietig. Zoals 
u weet geeft SOS in de maanden april en oktober van ieder  altijd voedselbonnen aan 
veel families die niet iedere dag een maaltijd hebben. Daarnaast zijn er 36 gezinnen 
die maandelijks voedselbonnen krijgen. Vooral gezinnen met kleine kinderen hebben 
problemen om aan voedsel te komen omdat veel van de ouders zijn ontslagen en er geen 
geld of andere ondersteuning gegeven wordt door de gemeente of overheid. 
Om de ouderen en de gezinnen met jonge kinderen te helpen is er door het bestuur van 
SOS besloten om in de week vóór Kerstmis nogmaals een grote serie voedselbonnen uit 
te schrijven.
Zoals u weet maakt Katalin, die sinds vorig jaar haar eigen advies- en administratiekantoor 
runt, de voedselbonnen. Gert, onze computerspecialist, zorgt ervoor dat de opdrachten 
voor het aanmaken van voedsel-, kleding- of medicijnbonnen zéér zorgvuldig worden 
verstrekt en goed controleerbaar zijn. Het is fantastisch dat wij op afstand kunnen zorgen 
dat de mensen op deze manier toch voedsel kunnen kopen door het verzilveren van de 
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voedselbonnen in de plaatselijke winkels. Wij zijn er erg trots op dat Katalin ervoor kan 
zorgen dat de voedselbonnen geproduceerd worden.

Levente, Babu en Maria hebben de enveloppen met voedselbonnen rond gebracht in alle 
wijken. Geweldig om te horen dat de mensen ongelooflijk verrast, dankbaar en heel blij 
waren met de voedselbonnen. Volgens Levente, Babu en Maria galmde het in Sovata van 
het bedanken en de blijdschap voor de extra voedselbonnen.
In 2020 is door SOS voor een bedrag van € 28.500,- aan voedselbonnen uitgegeven en 
dat is best iets om trots op te zijn. 

JANUARI 2021
Ook in de maand januari is het verschrikkelijk koud en ligt er nog steeds een flink pak 
sneeuw.
Mensen die geen water hebben, smelten de sneeuw en gebruiken dat als drinkwater en 
water om te koken. Zoals u weet investeert SOS ook in bijenwagens. De gezinnen die 
zo’n bijenwagen hebben,  rijden in de zomermaanden door Roemenië om een zo goed 
mogelijke kwaliteit honing te verkrijgen. Helaas zijn door de extreme kou veel bijenvolken 
doodgevroren. 
Het houden van bijen is niet eenvoudig en vraagt veel werk en energie. In de juiste 
zomers, dus niet te droog of te nat, kunnen de families leven van de inkomsten van de 
bijenhoning. 

Van Zsolt-Adorjan kregen wij de vraag of SOS het gezin van Ramona konden helpen. 
Caroly, de echtgenoot van Ramona, is in de eerste week van januari doodgereden 
door een vrachtwagenchauffeur. Op het moment dat Caroly door het ongeluk om het 
leven kwam, werd het salaris dat hij verdiende per direct stop gezet en is er geen 
pensioenvoorziening of een andere bron van inkomsten. Het probleem achteraf is ook nog 
eens dat bewezen moet worden wie de schuldige is in dit verhaal. Volgens omstanders 
had de vrachtwagenchauffeur gedronken en zou hij als een malloot door de smalle straten 
hebben gereden. Totdat bekend is wie als de schuldige wordt aangewezen, zal dit gezin 
met 5 kinderen vervallen tot grote armoede. Het enige wat SOS kon en kan doen, is 
zorgen dat er voedselbonnen worden gegeven zodat er in ieder geval eten is. De school 
waar de kinderen naar toe gaan, is gevraagd om de kinderen bij te staan in deze zo 
moeilijke situatie.   

Margit van de Iliesi is inmiddels geopereerd aan haar rug. De tumor van 5 centimeter 
blokkeerde haar bewegingen en zij had heel veel pijn. De operatie is goed verlopen en nu 
zal Margit voorzichtig moeten oefenen om zich weer goed te kunnen bewegen. Voor haar 
heeft SOS een ziektekostenverzekering afgesloten voor een bedrag van 674 Lei (= ca. € 
135,-). 
Met deze ziektekostenkostenverzekering kan zij zo vaak als nodig is een beroep doen op 
medische hulp. 
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Amalia stuurde ons het bericht via de email of het wellicht een idee is om het 
schoolgebouw op de Lunga, dat mogelijk door het samenvoegen van alle kleine scholen 
dicht zal gaan, te gebruiken voor het realiseren van een tehuis voor demente en zeer 
arme bejaarden. Dat idee is grandioos en wij zullen, als het zover dreigt te komen dat 
de scholen inderdaad samengevoegd worden, aan de gemeente om toestemming 
vragen. De investering die daarmee gemoeid gaat, zal niet mis zijn, maar het is zeker te 
proberen. Veel ouderen worden door hun kinderen, als zij niets meer kunnen en daardoor 
alleen maar geld kosten voor het onderhoud, volledig aan hun lot overgelaten. Dat is 
verschrikkelijk, maar het is wel te begrijpen. De gezinnen kunnen zichzelf maar moeilijk 
onderhouden en als je dan ook nog voor je bejaarde ouders moet zorgen, is dat niet te 
doen. Vooral aan voedsel is een groot te kort. Soms zijn de oudjes ook nog dement en 
hebben zij ook nog medische zorg nodig. Die zorg kan een gezin niet extra opbrengen.
 
FEBRUARI
Het zeer koude weer blijft maar aanhouden en veel ouderen zitten ondertussen zonder 
hout voor de kachel. Wij vragen Levente een partij hout op te kopen en deze te verdelen 
onder degenen die ‘t het hardst nodig hebben. Met temperaturen van -20 is er echt hout 
nodig om de boel warm te stoken. Een aantal mannen zullen de boomstammen aan 
stukken zagen en hakken en Levente helpen met het rondbrengen van het hout. Dat stelt 
ons heel erg gerust en weten wij dat deze ouderen niet zullen bevriezen. 

Levente, onze belangrijkste hulpverlener in Sovata, is naast sportleraar, ook 
fysiotherapeut.
Sandor van 25 jaar, een hardwerkende jongeman en vader van een 2-jarige dochter, 
heeft een herseninfarct gekregen. De rechterzijde van het lichaam is compleet verlamd. 
Fysiotherapie kan dit jonge gezin niet betalen, maar Levente helpt Sandor met het 
mogelijke herstel van zijn been en arm. Helaas beschikt Levente niet over de juiste 
oefenmaterialen die fysiotherapeuten in Nederland gebruiken om mensen weer te laten 
lopen of een arm te gebruiken. Levente is zeer inventief waardoor hij Sandor kan helpen.  
Door elastiekjes aan de vingers te doen en zo de hand meerdere malen achter elkaar te 
strekken. 
En dat werkt !!!
Weliswaar langzaam, maar het gaat. Door alle oefeningen die Levente met hem doet is 
zijn rechterbeen ook al een stuk beter en kan Sandor voorzichtig kleine stapjes maken. 
Het is ook belangrijk dat Sandor zijn ledematen weer kan gebruiken. Geen werk betekent 
immers geen eten. Wij zijn ondertussen op zoek gegaan naar een brace waarmee Sandor 
vaker per dag zijn vingers kan oefenen om deze recht te krijgen. Jammer genoeg kon de 
brace niet meer met het transport mee en moest er een apart pakket gemaakt worden dat 
met DHL is verstuurd.  Hopelijk is dit hulpmiddel een stuk makkelijk voor Levente om de 
trainingen te geven en voor Sandor om te oefenen. 

Elisabeta het “koeienvrouwtje” van de Iliesi die vorig jaar haar man verloor aan kanker, is 
erg hard achteruit gegaan. Gelukkig neemt de dochter van Elisabeta de zorg voor haar op 
zich. De verkoop van de melk van de koe en de extra maandelijkse voedselbonnen zorgen 
ervoor dat deze dochter goed voor haar moeder kan zorgen. Dat is heel mooi.
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De 27-jarige Enikö staat te popelen om haar eigen kledingwinkel te starten. Zij zal dames- 
en herenkleding, schoenen en beddengoed gaan verkopen. Net als bij de andere winkels 
worden alle goederen vanuit de loods in Oud Beijerland aangeleverd. 

Op dit moment is er geen geschikt pand gevonden om de winkel te starten en nu heeft 
Eniko voorlopig de eerste etage in het pandje van Melinda gehuurd totdat er een ander, 
geschikt winkelpand vrij komt. 
De winkel draagt de naam “ BY ENIKÖ “. 
Wij wensen Enikö ontzettend veel succes met haar eigen winkel !!!!! 
Ondertussen liep de maand februari naar het einde en stond het transport in het 
havengebouw van Neele-Vat Logistics BV in Rotterdam klaar voor verzending. Volgens 
de mensen van de planning kon het transport op 26 februari gaan rijden en zal het 
transport begin maart in Sovata aankomen. De pandemie kan ook zorgen voor positieve 
ontwikkelingen.  

Aan onze hulpverleners in Sovata en Sarateni worden de lijsten gestuurd die nodig zijn om 
alle dozen op hun plaats van bestemming te krijgen. Levente zal er in de tussentijd voor 
zorgen dat de opslagruimte in Sovata en Sarateni vrij zijn en dat er voldoende mannen zijn 
om het transport te lossen. Vanzelfsprekend moet er ook voldoende vervoer zijn om alle 
dozen naar de winkels van Melinda, Enikö en Dalma te brengen. 

MAART
Op dinsdag 2 maart is het zover. De truck van Neele-Vat Logistics BV uit Rotterdam rijdt 
Sovata binnen. Nachts is het nog steeds erg koud, maar overdag is het droog en schijnt de 
zon met een licht frisse wind. Waar alle mensen ineens vandaan kwamen, weet Levente 
niet te vertellen en zoals altijd is iedereen in rep en roer. Gelukkig weet Levente iedereen 
te bedaren en weg te sturen, zodat de grote tractor met de scheplepels de pallets uit de 
vrachtwagen kan halen. Ook komen de mannen met bestelwagens om de dozen op te 
halen voor de winkels. Na al die jaren is Levente het gewend om binnen de hectiek van 
het lossen, alles onder controle te houden. Het zal een hele lange dag worden voordat de 
meeste dozen op hun plaats van bestemming zijn gebracht.  

Net als bij de vorige drie transporten gaan onze hulpverleners met gevaar voor besmetting 
door het coronavirus op pad om de persoonlijke gezinsdozen weg te brengen in de diverse 
wijken. Helaas kan en mag er niemand naar de wijk Hostad, dat is té gevaarlijk omdat 
daar erg veel mensen ziek zijn en mogelijk besmet zijn met het coronavirus. De dozen 
worden afgegeven bij Gorög, de kleine supermarkt vlakbij deze wijk. Hier halen de mensen 
hun spullen op met paard en wagen, trekkarren of lopend en zeulend met grote tassen. 
Het verlangen van onze Nederlanders vrijwilligers is nu wel heel erg groot om weer af te 
kunnen reizen naar Sovata. 

Jammer genoeg moeten wij nog veel geduld hebben en hopen en wensen dat het 
eind september of oktober van dit jaar zou kunnen lukken om zelf weer de gezinnen te 
bezoeken. 

Op de Primaverii krijgen opa en oma Balint, die voor hun kleinzonen zorgen omdat de 
moeder spoorloos is, de dozen met voedsel, speelgoed, kleding, schoenen, beddengoed, 
toiletartikelen en schoolspullen. Norbert gaat vanaf februari van de kleuterschool naar de 
lagere school en moet wel 1.5 uur lopen om op school te komen. De scholen beginnen al 
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om 08.00 in de morgen en dat zou betekenen dat Norbert om uiterlijk 06.30 uur de deur uit 
moet. Een fiets zou een geweldige oplossing zijn. Het kind was al helemaal in de war van 
het speelgoed, zijn nieuwe kleertjes en de schoolspullen, toen Levente een prachtige fiets 
uit zijn bus haalde. Dikke tranen van de schok én blijdschap, Norbert was zo verschrikkelijk 
blij. Wat later kon Norbert met zijn nieuwe kleertjes aan weer lachen en liet zijn mooie fiets 
in de zon schitteren.  
 
De fietsen die SOS kan uitdelen aan kinderen en volwassenen worden aan ons gedoneerd 
door Kees uit Everdingen. Soms krijgt Kees “opknappertjes” en soms koopt Kees fietsen 
via Internet. De fietsen worden door Kees super mooi opgeknapt en eventueel voorzien 
van nieuwe banden, bagagedragers, verlichting, slot en/of een lik verf. 
Deze fietsen zijn echt goud waard !! 

De dag nadat het transport was aangekomen stonden er al rijen mensen voor de winkels.
Dat is ook wel logisch omdat een behoorlijk aantal mensen kledingbonnen hebben 
gekregen en graag een kijkje wilden nemen in een van de winkels om iets van hun gading 
te vinden. 

Wij proberen het aantal persoonlijke gezinsdozen te verminderen, omdat het heel erg 
arbeidsintensief is om deze in te pakken. Door kledingbonnen uit te reiken kan men zelf 
kijken wat passend en leuk is. Hiermee ondersteunen wij ook de winkels in Sovata en 
Sarateni. Gedurende het afgelopen jaar hebben deze kledingbonnen ook hun dienst 
bewezen als er ergens problemen waren in gezinnen. Zo kunnen in een aantal gevallen 
ook medicijnbonnen uitgegeven worden. 

Jammer dat wij berichten hebben ontvangen van mensen die overleden zijn door 
waarschijnlijk het coronavirus. Zo verloren wij Benjamin en Andras van Iliesi, Magdalena 
van de Primaverii, Zsolt, Irina, Lidia, Terezia en Mandra uit de wijk Sarateni. Hoeveel 
mensen wij gaan missen van Hostad is nog niet bekend. De wijk Hostad is min of meer 
afgesloten vanwege het coronavirus en men maakt zich vanuit overheidswege niet zo 
druk om deze groep van 143 zigeunergezinnen en er worden ook geen registraties 
bijgehouden. Dat zullen wij zelf moeten ontdekken als wij weer richting Roemenië kunnen 
reizen. 

Wij zijn ontzettend trots op onze 13 hulpverleners in Sovata, die met het risico voor 
besmetting door het Coronavirus, alle dozen en losse pakketten op de plaats van 
bestemming hebben gebracht. Zonder deze fantastische mensen hadden wij niet direct 
hulp kunnen bieden daar waar dat nodig was. 

Het is een beetje raar om een verslag te schrijven zonder zelf in Sovata en Sarateni 
geweest te zijn. Gelukkig is er dagelijks contact met één of meerdere hulpverleners, 
waardoor er direct actie ondernomen kan worden en waardoor wij u op de hoogte kunnen 
houden van de ontwikkelingen en gebeurtenissen.
Wij hopen u met dit korte verslag een goed beeld te hebben kunnen geven van de situaties 
in Sovata en Sarateni. Wij spreken de wens uit om eind oktober of begin november van dit 
jaar toch weer onze families te kunnen bezoeken. Dat zou fantastisch zijn.  





- 19 - 

Alles wat wij hebben kunnen doen, is mogelijk gemaakt door u !! Dankzij de trouwe 
donaties van kleding, schoeisel, voedsel, school- en knutselspullen, financiële donaties 
en alle andere goederen, konden wij heel veel mensen gelukkig maken en hen brengen 
wat zij zo hard nodig hebben. Wij zijn u meer dan dankbaar en hopen dat u ons blijft 
ondersteunen. Wij gaan gewoon door met het uitzoeken en sorteren van de goederen, het 
inpakken van de dozen en vooral verder kijken naar het verbeteren van de woonsituaties 
samen met de gemeente en het realiseren van nieuwe projecten.

Onze grote dank gaat uit naar Bergschenhoek Groep BV uit Bergschenhoek voor het 
drukken van dit prachtig uitgevoerde verslag en RANFRU Stoverij
uit Strijen voor de honderden bananendozen per jaar. 
Transportbedrijf Neele-Vat Logistics uit Rotterdam natuurlijk ook heel hartelijk bedankt 
voor het verzorgen van het transport van Oud Beijerland naar Sovata en Van der KAA 
Transport Moordrecht Holland BV willen wij ook heel hartelijk bedanken voor het gebruik 
van de bus én de brandstof voor het ophalen van goederen in heel Nederland.
Wat moeten wij zonder al onze prachtige en trouwe sponsors !!! 

NAGYON KÖSZÖNÖM SZÉPEN (heel hartelijk dank) namens de mensen uit Sovata en 
Sarateni. 

Wij wens u alle gezondheid in deze voor velen moeilijke tijd. 
 
 
 
 



Praktische tips voor hulpverlening
Bedrijven, instellingen, stichtingen en vele van u vragen ons: “Wat kunnen wij naast 
een financiële steun en kledingdonaties nog meer doen voor bijvoorbeeld de scholen 
en crèche-project en SOS?” Naar aanleiding van deze vraag hebben wij wensenlijsten 
samengesteld met artikelen die voor de scholen, crèches en gezinsondersteuning heel 
erg belangrijk zijn. Het kan u wellicht helpen makkelijker een keuze te maken wat u nog 
meer zou kunnen betekenen voor de kinderen en gezinnen van Sovata en Sarateni in 
Roemenië. 

Wensenlijst voor de lagere scholen en crèches
Schriften en bloc notes
Waterverf en penselen
Potloden en puntenslijpers
Knutselmateriaal en stickers
Kleurboekjes
Kleurpotloden en stiften

Wenslijst voor het project gezinshulp
Blikken vlees, zakjes droge soep, gedroogde bruine en witte bonen, spliterwten, 
blikjes tomatenpuree, pasta, rijst, macaroni, thee, oploskoffie, oplos chocolademelk, 
bouillonblokjes, blikjes leverpastei, handzeep, tandpasta en tandenborstels, handdoeken, 
theedoeken, warme sokken, waxinelichtjes en paracetamol.

Financiële donaties en giften
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. Verder kan voor 5 euro 
een SOS voedselbon worden uitgegeven, waarvan twee volwassen mensen bijna een 
week kunnen eten. Helaas is het kopen van vlees geen optie omdat de prijs van het vlees 
onbetaalbaar is voor de meeste mensen. SOS voedselbonnen worden op naam van de 
begunstigde uitgeschreven en kunnen verzilverd worden in de kleine supermarkten. Een 
van onze Roemeense hulpverleners controleert de verzilverde voedselbonnen op het juiste 
gebruik er van. Bij onregelmatigheden worden de onterecht verzilverde voedselbonnen 
door de supermarkt niet betaald door SOS.

Contactgegevens Yvonne Willebrands

Locatie loods   Overig
Langeweg 5E   Erkend ANBI 
3261 LJ Oud-Beijerland  KvK Rotterdam 24420113   

IBAN rekeningnummer: NL88 INGB 0003 5337 95

Vouwblaadjes(gekleurd) A4 en A5
Kopieer, teken-en crêpepapier
Scharen voor groot en klein 
Plak stiften en potten plaksel
Ballpoints (met of zonder reclame)
Grote kralen om te rijgen en draad

06-24521969
yvonne@stichtingsovata.nl
www.stichtingsovata.nl


