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Als g’in nood gezeten, 
geen uitkomst ziet,
Wil dan nooit vergeten: 
God verlaat u niet.
Vrees toch geen nood! 
’s Heeren trouw is groot,
En op ’t nacht’lijk duister
volgt het morgenrood.
Schoon stormen woeden,
ducht toch geen kwaad;
God zal u behoeden, 
Uw Toeverlaat.

God blijft voor u zorgen, 
goed is de Heer,
En met elke morgen
keert Zijn goedheid weer.
Schoon g’in ’t verdriet 
nergens uitkomst ziet,
Groter dan de Helper 
is de nood toch niet.
Wat ons ontviele, 
Redder in nood!
Red slechts onze ziele 
uit zonde en dood.

Dit is een lied uit de zangbun-
del van Johannes de Heer die 
wij tijdens een dienst zongen 
in de kerk in Roemenië. Veel 
van de luisteraars hebben het 
erg moeilijk in het dagelijks be-
staan. Een bestaan dat wordt 
getekend in armoede: een huis 
dat geen huis genoemd kan 
worden, geen eten (voor hun 
kinderen), slechte kleding en 
schoenen, geen werk en vaak 
ook een slechte gezondheid. 
Als g’in nood gezeten geen uit-

komst ziet. Iets wat wij in zul-
ke omstandigheden goed voor 
kunnen stellen. Als wij eens zo 
moesten leven.., we moeten er 
niet aan denken.

Het is mei als ik dit schrijf. Na 
een lange koude winter, ver-
kondigd het ruime hemelrond 
Gods eer en heerlijkheid (Ps. 
19). Alles is weer uitgelopen. 
De bomen zijn weer prachtig 
groen en overal kun je bloemen 
zien; tekenen van Gods trouw.

Als mens zou je, als je zo in 
armoede moet leven, ook kun-
nen twijfelen of het nog ooit 
beter zal worden. Wat is het 
dan groot als je mag weten 
dat je Helper bestaat en voor 
je zorgt, door alle ellende van 
het dagelijks leven heen.

Het is een bemoedigend lied, 
want het is waarheid. Dat 
hoorden we beamen door som-
mige van deze mensen. Groter 
dan de HELPER is de nood 
toch niet. We horen mensen 
in Roemenië vertellen dat ze 
op God mogen vertrouwen en 
dat Hij hen helpt. Voor ons, die 
over het algemeen in welvaart 
mogen leven, is dit bescha-
mend. Velen leven in onafhan-
kelijkheid van God en ‘verzeke-
ren’ zich ervan dat alles goed 
zal gaan. Want ‘we redden het 
zelf wel’.

Wim Klippel
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Van de voorzitter

We ontmoeten in Roemenië men-
sen die ervaren dat ze zelf niets 
kunnen, maar in alles afhankelijk 
zijn van God. Zij leven er ook naar. 
Ze moeten ervaren dat ze in dit 
leven velerhande tegenspoed en 
kruis overkomt vanwege de zonde. 
Ook mogen zij weten dat ‘hun ziel 
gered is uit de zonde en dood’. 
Armoede wordt dan iets om ja-
loers op te zijn.

Ook deze reis kwamen we allerlei 
situaties tegen. We zagen veel el-
lende en armoede. Om iets te noe-
men: er is een jonge man van 44 
jaar die vrijwel altijd op bed ligt. 
Hij is volledig afhankelijk van hulp 
van zijn zoon. Zijn zoon is zestien 
en woont bij hem in het kleine 
huisje. De man heeft nauwelijks 
inkomen en moet veel medicijnen 
kopen. Hij kan niet naar buiten en 
heeft veel verdriet over het overlij-
den van zijn vrouw, dat nog maar 
een jaar geleden gebeurde.
Een andere situatie is dat er 
tientallen kinderen wonen op één 
etage in een flatgebouw. Zo’n 
etage is opgebouwd uit apparte-

mentjes van vijftien vierkante me-
ter met soms wel tien personen in 
een kamer. Een hele etage (meer 
dan honderd mensen) maken ge-
bruik van een douche en toilet. 

Van deze situaties denken we 
dat ze alleen ‘ver weg’ voorkomen. 
Maar dit is heel dichtbij. Het ligt 
op een afstand van maar een dag 
rijden van ons rijke Westen.

Gelukkig zagen wij ook dat,
*  De hulpverlening wordt geze-

gend zodat mensen in betere 
omstandigheden komen. 

*  Gezinnen kunnen door sponso-
ring weer op eigen benen staan. 
Ze hebben geleerd om met geld 
om te gaan, of ze kregen weer 
moed om werk te zoeken en dat 
ook vonden.

*  In een mooi opgeknapt gebouw 
kunnen kinderen worden gehol-
pen met onderwijs, voedsel en 
onderwijs uit de Bijbel. 

*  Kinderen zijn gelukkig en vrolijk, 
omdat ze iedere dag in de kin-
deropvang van Pentru Tine ko-
men.

*  Mensen die blij worden als ze 
een stukje zeep, lucifers, kaar-
sen of een gebreide warme de-
ken krijgen.

Soms zijn het kleine dingen, maar 
die worden ervaren als de trouwe 
zorg van God.

Soms vragen mensen ons of er nog 
steeds hulp in Roemenië nodig is. 
‘Want Roemenië hoort toch bij de 
Europese Unie?’ We moeten zeg-
gen dat het nog steeds nodig is. 
De nood lijkt groter te worden door 
de economische crisis. Deze treft 
het land en zijn inwoners nog har-
der dan in Nederland. In grote lijnen 
ziet het er in Roemenië beter uit. 
Totdat we achter deuren kijken. 

We komen ook mensen tegen die 
het werk voor Roemenië onzin vin-
den, want ‘het zijn allemaal crimi-
nelen’. Dit beeld ontstaat door-
dat veel Roemenen criminaliteit 
plegen in ons land. Dit zijn rela-
tief weinig Roemenen, en moeten 
zij dit beeld bepalen? Ruim veertig 
procent van de mensen in Roeme-
nië leeft onder de armoedegrens. 
Zij kunnen het niet helpen dat er 
criminele individuen zijn die het 
voor anderen bederven.

Wij realiseren ons vaak niet wat 
kleine dingen die we doen, kunnen 
betekenen voor onze medemens. 
Een kleine bijdrage in de hulpver-
lening kan soms een groot licht-
punt zijn aan een donkere horizon.

Namens het bestuur van Stich-
ting Draagt Elkanders Lasten en 
namens de mensen in Roemenië 
die wij mogen helpen, wil ik danken. 
Danken voor alles wat u –ieder op 
zijn eigen manier en plaats- doet 
voor de hulpverlening. 
Ik wens u veel leesplezier en hoop dat 
u ons werk biddend blijft steunen.           
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Goederentransport 
20 november 2012 

Op verzoek van de redactie beschrijf 
ik enkele ervaringen van mij als lader. 
Ik weet het niet precies meer, maar 
ik denk dat ik rond eind jaren negen-
tig van de vorige eeuw begon met 
dit werk. In die tijd kon men kleding 
inleveren voor mensen in Kosovo. Er 
heerste daar een oorlog en veel ar-
moede. 

Het trottoir bij de ‘Riederborgh’ en 
een deel van de straat, stond vol 
met vuilniszakken. Daarin zaten 
kleren, dekens en dergelijke.  Het 
bestuur had niet op zo’n grote hoe-
veelheid lading gerekend. In allerijl 
bestelden zij enkele vrachtwagens 
om de straat weer ‘schoon’ te krij-
gen. Op diezelfde zaterdagmiddag 
was er in Alblasserdam ook gelegen-
heid om kleding in te leveren. Ook 
daar werd een enorme hoeveelheid 
gebracht. Wij waren de hele zater-
dagmiddag bezig met inladen. 
Al snel daarna kwam er een vast 

inleverpunt om kleding in te zame-
len. Het was aan de Voorweg op een 
schuurzolder. Als we deze zolder wil-
den legen, werd er een plank uit het 
raam naar beneden gelegd en kon-
den de zakken naar beneden glijden. 
Weer later verhuisde men naar de 
huidige loods, aan de Lagendijk in 
Ridderkerk. In de beginjaren bleef de 
vrachtwagen op de Lagendijk staan 
en reed een heftruck de dozen van 
de loods naar de dijk. Tegenwoordig 
wordt de vrachtwagen en aanhanger 
bijna tot aan de ingang van de loods 
gereden. Dat scheelt behoorlijk in 
tijd. 

Tijdens het laden gaan honderden 
dozen door je handen. Appeldozen, 
bananendozen, sinaasappeldozen, ik 
weet al niet wat. Met elkaar vormen 
we een ketting. De dozen gaan dan 
rap van de één naar de ander, tot-
dat –meestal een lang persoon- de 
dozen in de auto tilt. De gaten wor-

den opgevuld met zakken. Vanuit de 
auto roept iemand dan om zakken. 
Elke keer ontstaat er weer hilari-
teit om de vraag welke zak er wordt 
bedoeld. Bij elke vracht gaan er 
ook losse spullen mee als rollators, 
boxen, matrassen, kinderledikantjes 
en dergelijke. Als we die inladen, ligt 
het tempo even wat lager. 

Er is altijd een gezellige sfeer; na af-
loop kijken we met voldoening terug 
op een avond waarop je eens flink de 
handen uit de mouwen stak. 
Ik doe het twee tot drie keer per 
jaar, en dat is goed te doen. Elke 
keer weer vind ik het bemoedigend 
dat de jonge generatie ruim verte-
genwoordigd is.

Als je gezondheid en conditie het 
toelaten, kan ik elke lezer oproepen 
om eens een avond mee te draaien. 
Als het u dan vergaat als mij, slaat 
u niet gauw een avond over. 

De ervaringen van lader 
Leo van Spronsen
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Goederentransport 
20 november 2012 

Nieuwe werkwijze sponsorverslagen

In alle jaren dat Stichting Draagt Elkanders Lasten bestaat, sponsoren we gezinnen. 

Nog altijd zijn er zo’n negentig personen en of gezinnen die een Roemeens gezin financieel 

ondersteunen. 

De sponsoring is een noodzaak, omdat er duizenden gezinnen zijn die onder de armoede-

grens leven en van een klein inkomen moeten rondkomen. Sommige gezinnen krijgen niet 

meer dan €80,- per maand binnen, terwijl de kosten van levensonderhoud niet veel lager 

liggen dan bij ons.

Eén keer per jaar ontvangt de sponsor een verslag van de situatie van het Roemeense 

gezin. Er moet echter veel gebeuren voordat een verslag bij de sponsor in de bus valt of 

per mail binnenkomt.

De maatschappelijk werker maakt een verslag en de medewerkers van Ecce Homo verta-

len deze in het Engels. De verslagen worden vervolgens verstuurt naar onze coördinator 

gezinssponsoring. Samen met anderen vertaalt zij de verslagen vanuit het Engels naar 

het Nederlands. Daarna komt het verslag bij diegene terecht die een gezin sponsoren. Bij 

elkaar zijn er negentig verslagen die twee keer vertaalt moeten worden. Dit vergt veel tijd 

en er gaan dan ook enkele maanden overheen.

We besluiten vanwege de tijd om de verslagen niet meer in het Nederlands te vertalen, 

maar ze in het Engels naar de sponsors te sturen. Als er sponsors zijn die de Engelse 

taal niet machtig zijn of  niemand in hun omgeving hebben om te vertalen, kunnen zij ons 

dat laten weten. Wij zullen alsnog voor een Nederlandse versie zorgen. De verslagen komen 

vanuit Roemenië via de mail en wij zullen ze gelijk via de mail doorsturen. Zo krijgt u het 

verslag het snelst.

Bij het eerstvolgende verslag voegen we een brief toe waarop ieder zijn mailadres en wen-

sen kan invullen. Daarnaast willen we u er nog op wijzen dat het opzegtermijn voor spon-

soring drie maanden bedraagt. In die tijd kunnen we zoeken naar een nieuwe sponsor voor 

het gezin, zodat deze niet zonder inkomen zit.

We hopen op uw begrip voor deze nieuwe manier van werken.

Het bestuur.
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Reisverslag 
Roemenië        

11 t/m 19 april 2013

Donderdag 11-04 
Hiep hiep hoera. Nog voordat we bij 
Wim aankomen, staat Joke voor de 
deur met een boterkoektraktatie. 
Ze is 67 jaar geworden. Vanmiddag 
gaat ze met een groep vrienden 
pannenkoeken eten. Dubbel zo veel, 
want wij gaan richting Roemenië en 
kunnen niet meegenieten. “Een an-
dere keer,” belooft Joke. 
Al snel komt Roelie bij Wim aan. 
Gezamenlijk eten we boterhammen 
en een kop soep en daarna opent 
Roelie de reis met een gedeelte uit 

1 Korinthe 15. Het duurt niet lang 
voordat we kunnen vertrekken. Het 
uitzwaaicomité staat er glimla-
chend bij en wenst ons een fijne 
reis. 
We rijden via Boxmeer en Frankfurt 
naar de Oostenrijkse grens. Onze 
knorrende magen vertellen ons dat 
het tijd is voor een diner. We kie-
zen bij het buffet een stuk vlees en 
aardappels, patat of pasta. Aan 
de tafel laat Annelies vol trots 
haar zakgeld zien. Ze wappert met 
een briefje van twintig euro. We la-

chen om haar ‘zakgeld’ en Annelies 
besluit er een ticket voor de toilet 
mee te kopen. 
In het donker rijden we verder. We 
zien de lichtjes in Wenen voorbij 
komen en in Hongarije, rondom 
Boedapest is bij bijna iedereen 
‘het licht’ uit, behalve bij de chauf-
feuse. Het is tijd voor een nieuwe 
bestuurder en een nieuwe dag.

Vrijdag 12-04
Onleesbare woorden, roze groene 
en blauwe mini-huisjes en groen 

Tekst: Klarinda de Rijke

Deelnemers:
v.l.n.r
Leander den Hoed
Klarinda de Rijke
Eline Crum
Annelies Mudde
Wim Klippel
Arie Velthuizen
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Reisverslag 
Roemenië        

11 t/m 19 april 2013

landschap gaan aan ons voorbij. 
Af en toe schijnt er een dun zon-
nestraaltje tussen de bomen door. 
Eenden en kikkers lopen door de 
onder water gelopen weilanden en 
mensen met paard en wagen gaan 
op pad. Het is negen uur als ieder-
een dit ziet. We zijn in Roemenië. 
Arie ruilt euro’s om in Lei en haalt 
vignetten voor de wegen. Al eerder 
ontbeten we in Hongarije. Wim bak-
te eieren, Arie zette koffie en Eline 
zorgde dat alles klaarstond. 
Langzaam maar zeker naderen we 
Cluj-Napoca. Sprookjeshuizen, die-
pe dalen en kleine gebogen mensen 
passeren we met de auto. Iedereen 
dommelt nog wat na. Om kwart 
voor twee zijn we bij het kantoor 
van Stichting Ecce Homo. Livius 
medewerkers ontvangen ons met 
koffie en thee. Later stelt Liviu ons 
onder het eten op de hoogte van 
alle nieuwtjes, maar ook over zijn 
nieuwe plannen. Buiten laat hij het 
zien: in het witte huisje, tegenover 
de voorlichtingspraktijk voor aan-
staande moeders, is pas geleden 
een kinderkledingwinkel gestart. De 
witte muren, licht gekleurde acces-
soires en kleine babykleertjes ma-
ken het tot een echte winkel. “Het 
is allemaal tweedehandskleding 
die wij binnen krijgen en weer door 
verkopen,” vertelt Liviu ons. Buiten 
blijft hij nog even staan. Het be-
gint te spetteren. “Ik doe dit werk 
omdat alles wat je geeft, je terug 
krijgt in meervoud. Het doel is niet 
krijgen, maar geven.” 
We kletsen nog na en pakken daar-
na de auto uit. De dames douchen 
zich, doen aan een ‘relaxavond’ en 
de mannen gaan op onderzoek uit.

Zaterdag 13-04
De overgebleven krentenbollen, pi-
stolets en bolletjes staan op ta-
fel. De koffie loopt door en de thee 
staat al te trekken. Langzaam 

druppelt iedereen met kleine oog-
jes in de keuken. Door het raam 
zien we niets, het is nog pikkedon-
ker. Het is zes uur in de ochtend. 
Na het ontbijt stappen we in de 
auto. Het wordt steeds lichter. De 
stoom uit de schoorstenen vullen 
de dalen. Het zonnetje laat de slui-
er van dauw smelten. Herders lo-
pen hun rondje door hun dorp, een 
sliert van schapen volgen hen naar 
de groene weiden. Het wordt lente 
in Roemenië.
We moeten vandaag nog 350 kilo-
meter rijden. We gaan naar Boto-
sani om daar ons project Pentru 
Tine te bekijken. We stoppen een 
aantal keren voordat we bij het 
pension Bianca aankomen. Daar 
installeren we de kamers en ver-
trekken naar Sebastian en Diana. 
Na een warm welkom laat het stel 
hun huis zien. Het is een klein ap-
partementje binnen het gebouw 
van Pentru Tine. Ze hebben een 
huiskamer en keuken ineen met 
daarnaast een slaapkamer. Diana 
is bezig in de keuken. Sebastian 
vertelt ons over zijn avonturen in 

Amerika, waar hij en Diana waren 
voor een seminar. Langzaam vult 
de tafel met selderijsalade, soep, 
spaghetti bolognèse en als toetje 
crème brulée. We genieten ervan. 
Diana en Sebastian hebben nog 
last van een jetlag en wij zijn erg 
moe van het vele reizen, we beslui-
ten daarom vroeg te vertrekken 
naar het pension om bij te slapen.

Zondag 14-04
De zon schijnt door de ramen en 
de straalkachel staat op rood-
gloeiend. Er zitten ongeveer twin-
tig mensen in de kamer. Er worden 
handen geschud en de Bijbel gaat 
open. Het is vandaag zondag. 
Voor de ochtenddienst gaan we 
naar een dorpje buiten Botosani. 
Het is een gemeente waar Sebas-
tian en zijn vader Laurentiu spre-
ken. Aan het einde van de dienst 
krijgt de gemeente een groet mee, 
een tekst uit Openbaring drie: “Wie 
overwint, hem zal Ik tot een zuil in 
de tempel van God maken, en hij 
zal daaruit niet meer weggaan.” 
Na de dienst gaan we op bezoek 

Een blinde man botst tegen hem op en strompelt een trappetje op. 
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bij Laurentiu. Zijn vrouw heeft in de 
ochtend voor ons gekookt: groen-
tesoep, aardappelpuree met een 
kippenpoot en koolsalade. Als toe-
tje krijgen we een chocoladecakeje 
met nootjes. Het is een voortref-
felijke maaltijd.
’s Avonds gaan we met Sebastian 
en Diana naar een kerk in Botosani. 
Dumnezeu este Dragoste (God is 
liefde) staat er op de preekstoel. 
Links ervan zitten de vrouwen en 
rechts zitten de mannen. Ook is er 
een kinderkoor en volwassenkoor. 
Twee mannen begeleiden de koren. 
De een met een gitaar en de ander 
via een keyboard. De dienst begint 
met liederen die de koren zingen. 
Na een uur zingen –wij ook in het 
Roemeens-  schakelt de dominee 
over op de prediking: ‘doe wat God 
wil met de talenten die Hij je gege-
ven heeft’ uit Mattheüs.

Maandag 15-04
“De kinderen zijn zo actief, wij moe-
ten ze op een creatieve manier be-
naderen. Zo proberen wij ze op een 
speelse manier normen en waarden 

bij te brengen,” vertelt Diana. Ze 
kwam net binnen in een wit over-
hemd van Sebastian, met drie roze 
tasjes en een geschminkt gezicht. 
Druk pratend en lachend laat ze 
aan de kinderen doorschemeren 
dat je soms iets over moet hebben 
voor een ander.
Het is vroeg in de ochtend als Se-
bastian en Diana de eerste groep 
kinderen (tot ongeveer zes jaar) 
met de blauwe bus uit de wijken 
ophalen, om ze een mooie dag te 
bezorgen op het dagverblijf. De 
kinderen krijgen er wat te eten en 
drinken, leren ze lessen en doen ze 
aan sport. Als wij het zaaltje bin-
nenkomen, staat leidster Claudia 
al klaar om de gymnastiekles te 
geven. De kinderen rennen heen en 
weer en doen enthousiast mee.
Daarna neemt Sebastian en zijn 
vader Laurentiu ons mee naar ver-
schillende sponsorgezinnen. Door 
de modder bereiken we een klein 
huisje. Een kleine magere vrouw 
verschijnt in de deuropening. Met 
haar donkere ogen volgt ze ons. We 
mogen binnenkomen, want ze heeft 

net opgeruimd. We geven haar de-
kens en andere spullen. Zij geeft 
ons een lach en een hand.
Sebastian vertrekt daarna naar 
de zigeunerflatten. De smoezelige 
ruimte is donker en muf. Het ruikt er 
naar urine, uitwerpselen en dieren. 
Een hond ligt in het trappenhuis te 
slapen voor een stinkend en vies toi-
let. Een blinde man botst tegen hem 
op en strompelt een trappetje op. 
Verschillende bewoners trekken hun 
deur op een kiertje en kijken naar 
ons. Sebastian neemt ons mee de 
gang in naar achteren. De lucht is 
drukkend. We stappen over de hoge 
drempel en steken ons hoofd in een 
kleurige, maar kleine ruimte. “We wo-
nen hier met z’n zevenen,” zegt de 
moeder. Op haar arm heeft ze een 
baby. De baby kijkt ons met grote 
blauwe ogen aan. De moeder vertelt 
wat over de situatie en Sebastian 
vertaalt het. Als we weggaan, laten 
we kleding en evangelisatiemateri-
aal achter.
Rond de middag gaan de basis-
scholen uit. De tweede, wat oudere 
groep kinderen komt in Petru Tine. 
Eerst krijgen ze wat te eten en 
daarna moeten ze huiswerk doen. 
Deze middag maakt de leiding een 
uitzondering: de kinderen mogen de 
hele middag spelletjes doen met 
de Nederlandse gasten. 
Eline en ik spelen Rumnikub met 
twee jongedames. Ze kijken ons 
met hun felle ogen aan en begin-
nen te spelen. Ze leggen een steen 
in het midden. Eline en ik kijken el-
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kaar aan. Wat moeten we met deze 
steen? We leggen onze punten neer. 
Het meisje met de blauwe ogen 
kijkt verbaasd naar ons: “Andrei,” 
schettert ze. Andrei legt ons uit 
dat we het verkeerd doen. We moe-
ten geen stenen neerleggen, maar 
juist stenen en rijtjes verzamelen 
op ons bordje. Wij winnen en krijgen 
een dikke knuffel van de meiden.

Dinsdag 16-04
Vandaag gaan we reizen. We ver-
trekken om 6:00 vanuit Botosani. 
Het is nog donker buiten. Wim en 
Arie kijken onze half wakkere ge-
zichten vrolijk aan en gooien de kof-
fers in de auto. Annelies doet nog 
een dutje. De rest ziet het lang-
zaam lichter, en Roemenië wakker 
worden. Mensen gaan op stap, aan 
het werk en doen de verwarming 
aan. De dalen sieren zich met lange 
slierten rookpluimen. 
Onze eerste stop is bij bergen. In 
de verte zien we op de toppen van 
bergen nog sneeuw liggen. Het is er 
zeven graden. We gokken dat het 
vandaag wel tot twintig graden kan 
oplopen. We rijden tot de helft van 
onze route en stoppen nog bij een 
kloof. De Bicaz-kloof. Tussen twee 
grote ‘stenen’ loopt een miezerig 
weggetje omhoog de bergen in. De 
rotsen tornen boven ons uit. We lij-
ken nietig en nietszeggend tegen-
over de enorme rotsen. 
De reisgenoten pakken hun truien 
en trekken die dicht tegen zich aan. 
Maar er staan nog meer beziens-

waardigheden op de planning. We 
gaan met de auto stijl omhoog en 
passeren een paar kilometer verder 
een meer. Lacu Rosu. Aan dit meer 
zit een legende verbonden. Eigenlijk 
hoort hij, zoals de naam al zegt, 
roze te zijn. Maar mijn reisgenoten 
hebben het meer nog nooit roze ge-
zien. Altijd golvend, groen of blauw. 
Nu is Lacu Rosu anders: wit, bevro-
ren met een dun laagje sneeuw. Eline 
staat op de kant en wil checken of 
het ijs sterk is. Ze staat op een 
steiger aan de kant van een meer. 
Ze steekt een voet uit en drukt op 
het ijs. Langzaam verplaatst ze 
haar hele gewicht op het ijs. Er loopt 
water op het ijs. Eline gaat door. 

Het water loopt over haar schoen. 
Er komt een scheur in het ijs. Dan 
verdwijnt Eline in het water. Ze zakt 
tot in haar middel in het water. Even 
verstijft ze. We staan allemaal ver-
baasd naar haar te kijken… Het is 
lente? Het is april? En Eline zakt 
door het ijs? Dan komen we in ac-
tie en trekken Eline uit het water. 
“Uh, Eline. Vind je het erg als ik je nu 
film?” vraagt Annelies. En dan bar-
sten we allemaal in lachen uit. Eline 
maakt een rondedansje en vertrekt 
naar een toilet om schone kleding 
aan te trekken. Het is tijd voor iets 
sterkers om op te warmen.
We lopen naar een nabijgelegen 
restaurantje. Alles is er van hout, er 
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hangen opgezette herten, vissen en 
geweien. Op de houten banken liggen 
dierenvellen. De open haart staat 
op roodgloeiend. Als we een lunch 
bestellen krijgen we eerst een slok 
Palinka. Het is de nationale Roe-
meense drank, zoiets als jenever in 
Nederland. Het smaakt naar sterke 
alcohol (65%) met een beetje vanille. 
Na een minislokje bedenk ik me dat 
ik nog liever slakken eet, dan dat ik 
dit drankje moet drinken en zet het 
terug. Wim en Arie zijn de enigen die 
het opdrinken.
Na de lunch rijden we verder naar 
Cluj, naar Ecce Homo. We stoppen 
af en toe om onze benen te strek-
ken en te genieten van het waterige 
zonnetje. Aangekomen bij ons oude 
stekkie Ecce Homo, koken we eten 
en rusten we uit van het vele reizen.

Woensdag 17-04
We staan op een groot terrein. 
Het is over de twintig graden. 
Rond de oude staatsboerderij uit 
het communistische tijdperk lopen 
zwerfhondjes. Onze gids van het 
landbouwproject roept een jon-
gen. Hij komt aangehuppeld; hij is 
spastisch aan zijn rechterzijde en 
zwakbegaafd. Achter hem aan lo-
pen we naar zijn moeder. We mogen 
even kijken in hun kamer. De ramen 
zijn er verdwenen, het is er bloed-
je heet en het ruikt er naar een 
mengsel van linzensoep en urine. 
Al eerder vandaag zijn we langs 
drie sponsorgezinnen geweest. Bij 
een man met osteoporose en twee 
gezinnen met kinderen. Leander 
speelde voor Sinterklaas en gaf 
ze kleurboeken, potloden, petjes, 

dekens en truien. Zo toverde hij 
een glimlach op de kleine kinderge-
zichtjes. 
Na de lunch op het kantoor van 
Ecce Homo vertrekken we naar Ro-
dica en haar man. Ze hebben hun 
huisartsenpraktijk opgeknapt en 
laten trots de vorderingen zien. Er 
zitten nieuwe kozijnen in het ge-
bouw, ze hebben een verpleegkun-
dige en fysiotherapeut in dienst 
en zijn weer bezig met een aantal 
nieuwe projecten. Na een slok kof-
fie en twee cup cakes mogen we 
weer verder naar de door onze ge-
sponsorde twee kindertehuizen A-
Mic en La Noi.
Het is een gezellige boel in A-mic. 
Omdat eindelijk de zon schijnt, 
kunnen de kinderen weer buiten 
spelen. Twee jongens en een meis-
je willen tafeltennissen met mij. 
Hier blijk ik niet zo goed in te zijn 
en Arie neemt het badje van mij 
over. In La Noi zitten alle kinderen 
huiswerk te maken. Op “de Neder-
landse gasten zijn er,” komen alle 
kinderen naar de woonkamer. Om 
de beurt vertellen wij wat we ko-
men doen in Roemenië en wat we 
normaal gesproken in Nederland 
doen. Ook daarna kunnen wij ons 
van onze sportieve kant laten zien. 
Arie en Leander gaan voetballen 
en ik ren als een malle heen en weer 
met kinderen op skates. Annelies 
en Eline blijven binnen bij de mei-
den, sieraden bekijken. Rond zes 
uur vertrekken we weer naar het 
kantoor van Ecce Homo. Al het 
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personeel is opgetrommeld om een 
diner met ons te nuttigen. Aard-
appels met kaas, een gekruide kip-
penpoot en sla staan al op tafel. 
Als toetje krijgen we de door An-
nelies gebakken Hollandse appel-
taart. Met slagroom. Moe en vol-
daan belandden we in bed, om eens 
goed bij te slapen voor de volgende 
twee reisdagen.

Donderdag 18-04
Het is half zes als iedereen naast 
zijn bed staat. Na een goed ontbijt 
pakken we de auto voor de een-na-
laatste keer in. Inmiddels is het 
gepuzzel met koffers, Wim en Arie 
eigen geworden. De blauwe koffer 
van Leander op de bank, daar-
naast die van Annelies. Daarbo-
venop een tas van Eline. In de kof-
ferbak de direct benodigde spullen, 
koffer van Klarinda en tassen van 
Wim en Arie. Klaar is kees.
We stappen het busje in en doeze-
len nog na van de korte nacht. Met 
een lui oog kijk ik naar buiten. Ik zie 
de bergen langschuiven, hoor de 
paardenkarren ratelen en ruik de 
houtkachels. Het is vandaag voor 
het laatst dat ik dit mag meema-
ken. Al snel zijn we in Hongarije. De 
temperatuur loopt op. In Oosten-
rijk loopt het tot een toppunt die 
dag; de temperatuurteller staat 
op 28,5 graden. Wat een verschil 
met eerder deze week.
Als we voorbij Passau zijn, komen 
we al snel bij ons pension aan. Het 
ruikt naar een pasgevallen regen-

bui, de straat glinstert nog. We 
genieten van forel (Wim en Eline), 
stroganoff (Arie, Annelies en 
Klarinda) en een hamburger (Lean-
der). Daarna startten we de eva-
luatie en lezen we psalm zestig. 
Het is tien uur als iedereen naar 
zijn kamer verdwijnt om voor vrij-
dag uit te kunnen slapen.

Vrijdag 19-04
“Nog duizend kilometer te gaan.” 
Met dit in ons achterhoofd stap-
pen we de ontbijtzaal in. Eieren, 
jam, cornflakes, sinaasappelsap 
en broodjes staan voor ons klaar. 
We krijgen van het pension een kan 

koffie en thee mee en we pakken 
voor de allerlaatste keer de auto 
in. We besluiten de reis met Open-
baring 3: “Wie overwint, hem zal Ik 
tot een zuil in de tempel van God 
maken, en hij zal daaruit niet meer 
weggaan.” Het is een dierbare her-
innering aan de reis, maar ook aan 
de dienst van zondag in Botosani. 
Het is half negen als we vertrek-
ken. We crossen Duitsland door en 
een flinke regenbui verwelkomt ons 
om vijf uur in Nederland. We zetten 
Annelies en Eline af in Gorinchem 
en om half zeven zijn we in Ridder-
kerk. 
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Gert Huisman
talenknobbel en timmermanswerk
31 januari is het zover. 

Gert Huisman wordt 75 

jaar. In die 75 jaren heeft 

hij veel werk verzet, als 

timmerman, in de evange-

lisatie en als vrijwilliger bij 

wel vijftien verschillende 

stichtingen. Dat wat hij 

kon doen deed hij en ge-

bruikte zijn twee handen en 

talenknobbel.

Een vrijwilliger spreekt

Gert heeft altijd al iets met talen 
gehad. Hij kijkt terug op zijn verle-
den. Toen stond er op zijn rapport 
een vier voor boekhouden en een 
acht voor taal. In de jaren erna 
leert hij steeds meer verschillende 
talen aan. Zoals Frans, Engels, 
Duits, Spaans en Russisch. 
Om de taal Russisch aan te le-
ren, heeft Gert een speciale aan-
leiding. Zo’n twintig jaar geleden 
bezocht hij een conferentie van 
de Oost-Europa Zending. Gert 
ontmoette daar enkele mensen 
uit Rusland, waar hij niet mee kon 
communiceren. Hij nam zich toen 
voor -en mocht geloven- om binnen 
vijf jaar in het Russisch een gebed 
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te doen, een lied te zingen en een ge-
tuigenis geven. Dat lukte. Nog steeds 
is Gert bezig het Russisch onder de 
knie te krijgen, ondanks de moeilijke 
grammatica. 

Talloze malen gebruikt Gert zijn talen-
kennis. Als tolk, maar ook al jarenlang 
als vertaler voor Stichting Draagt El-
kanders Lasten. Daar zit veel tijd in, 
maar Gert ziet het als een blijvende 
opdracht. “Doordat ik verslagen van 
sponsorgezinnen vertaal, zie ik hoeveel 
nood er in deze gezinnen is. Ik merk nog 
altijd de betekenis van wat we lezen in 
Mattheüs 26:11 ‘De armen hebt gij al-
tijd bij u’.” 

Van Nederland tot Australië
Gert’s talenkennis heeft een geschie-
denis. Vanaf zijn jeugd komt hij in het 
buitenland. 75 jaar geleden kwam hij 
ter wereld in Nederland, te Hardinx-
veld-Giessendam. Toen hij veertien 
was, emigreerde het gezin naar Au-
stralië. Hij leerde er het vak timmer-
man, maar kreeg heimwee. Gert wilde 
terug naar zijn school, vrienden en fa-
milie in Giessendam. Dat deed hij dan 
ook. Toen Gert twintig was, ging hij te-
rug naar Nederland. 

In de jaren ’60 trouwde hij met Ursu-
la in Duitsland en bracht daarna drie 
jaar door in het Franstalige gedeelte 
in Brussel. Hij rondde daar zijn oplei-
ding aan de Bijbelschool af en vertrok 
weer naar Hardinxveld-Giessendam. 
Daar verbleef het echtpaar tot ’68 
en vertrok toen voor een jaar naar 
Kassel in Duitsland. 

Daarna kwam het gezin Huisman weer 
in Nederland en verblijft daar. In de 
jaren tachtig komt Gert in aanraking 
met een Spaanstalige gemeente in 
Rotterdam. Hij leert er Spaans: “Tij-
dens de dienst schreef ik zoveel moge-
lijk nieuwe Spaanse worden op. Bezoe-
kers dachten in het begin weleens dat 
ik namen van illegalen noteerde.” 
Om de gemeente beter te dienen ver-
huist het gezin naar Rotterdam. In 

2003 verhuizen Gert en Ursula weer 
naar Gert’s geboortedorp. En wel zo 
dichtbij, dat Gert zijn ouderlijkhuis kan 
zien vanuit zijn raam.

Talenten gebruiken
Het gezegde ‘de tijd uitkopende’ uit 
Efeze 5:16 past bij Gert. Hij probeert 
al die jaren zijn talenten zo goed moge-
lijk te gebruiken: “ik vind het belangrijk 
als christen om je talenten te gebrui-
ken. Als je dat niet doet, is dat zonde 
voor God.” 
Als hij terugdenkt aan wat hij allemaal 
deed met zijn timmermanvakkennis, 
kan hij vele voorbeelden opnoemen. Hij 
herinnert zich een specifiek moment. 
Het was tijdens een samenkomst in 
de Waalse kerk in Dordrecht. Johan 
Maasbach sprak toen. Samen met 
een vertaler stond hij op het podium. 
Opeens viel de vertaler bijna van het 
podium. “Het gevolg is dat ik toen het 
podium verbreedde.” 

Gert houdt zo van zijn vak dat hij zelfs 
in zijn huis een kamer inrichtte als 
werkplaats. Hij is er vaak te vinden en 
maakt dan allerhande houten voorwer-
pen die hij dan bijv. weggeeft aan stich-
tingen om te verkopen. 

SDOK
Door het werk van Richard en Sabina 
Wurmbrand kwam Gert in contact 

met de Stichting De Ondergrondse 
Kerk (SDOK), waar hij een tijd vrijwilli-
gerswerk deed. Ook hier kon hij zijn tim-
mermansachtergrond gebruiken. “Ik 
werkte in die tijd op een deurenfabriek. 
Er kwamen vaak kapotte deuren terug. 
Meestal was alleen de onderkant stuk. 
Ik zaagde ze dan doormidden zodat we 
het bovengedeelte met dubbele begla-
zing gewoon konden gebruiken. Er is nu 
een Baptistenkerk in Moldavië die op 
deze manier toch ramen heeft.” 
Via de SDOK komt Gert in aanraking 
met onze toenmalige SDOK afdeling 
IJsselmonde. Op één van de familieda-
gen, die de SDOK organiseerde, staat 
bestuurslid Joke van der Weiden met 
een stand. Gert bezoekt deze dag. 
Hij raakt met Joke, zijn nicht, aan de 
praat en zo komt Gert in aanraking 
met onze stichting.
Er rest van zijn kant nog een dank-
woord: “Ik ben blij dat ik naast mijn 
gewone werk, voldoende kracht had om 
mijn vrije uren te besteden aan evan-
gelisatie en van alles wat daarmee te 
maken had.”
We bedanken Gert Huisman voor het vele 
werk dat hij doet voor Stichting Draagt 
Elkanders Lasten. Ook danken we zijn 
vrouw Ursula. Zij stond Gert altijd bij en 
ondersteunde hem in het vele werk dat 
Gert doet en mocht doen. We wensen 
Gert, Ursula, hun vier kinderen en zeven 
kleinkinderen het allerbeste toe.
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Terugblik

Informatieavond 10 december 2012
 
Deze avond was de directeur van stichting “Pentru Tine” te Botosani, Sebastian Mariniuc samen met zijn 
vrouw Diana, in ons midden. Voor een bruiloft verbleven ze enige tijd in Nederland. Twee dagen zijn ze bij ons te 
gast geweest. Er werd een bezoek gebracht aan “de Ark van Noach” te Dordrecht en een wandeling gemaakt 
bij de molens van Kinderdijk. Het bezoek aan stichting “Zie de Mens” te Strijen was een schot in de roos. 
Jaap Terlouw, zijn vrouw en een groep vrijwilligers waren juist aan het kleding sorteren. Het bezoek aan het, 
ondertussen door de zonen van Jaap Terlouw overgenomen, bedrijf vonden ze uitermate interessant.
Door onze informatieavond een maand naar voren te halen hadden we de unieke gelegenheid om Sebastian 
Mariniuc samen met zijn vrouw in ons midden te hebben. Sebastian vertelde over zijn roeping om het kin-
derdagcentrum te Botosani te beginnen. Ondanks zijn afgeronde studie management en het aanbod voor 
een goed betaalde baan is Sebastian teruggegaan naar zijn geboorteplaats Botosani om hier (zonder 
enige middelen) het dagcentrum te beginnen. Op indringende wijze vertelde hij over zijn werk in het dagcen-
trum voor kinderen “Pentru Tine”. Sebastian en Diana waren onder de indruk wat er allemaal gedaan wordt 
om de Roemeense projecten te ondersteunen. Zij brachten dan ook hun grote dank tot uitdrukking aan 
allen die hier aan bijdragen.
Deze bijzondere informatieavond bracht het schitterende bedrag op van € 517,50.

Huwelijkstrouw

Op 28 februari jl. was het feest bij Piet en Martha Vis te Alblasserdam. Op deze dag mochten zij geden-
ken 45 jaar getrouwd te zijn. Piet is voor ons geen onbekende. Als doorgewinterde vrachtwagenchauffeur 
heeft Piet voor onze stichting enkele transporten verzorgd. Maar ook buiten onze stichting om heeft 
Piet veel transporten naar Oost-Europa gereden. Omdat Piet en Martha vonden dat ze eigenlijk alles wel 
hadden besloten zij het geld, dat zij als giften mochten ontvangen, voor een goed doel te bestemmen. 
Het bestuur was stil en verwonderd toen een bedrag van € 750 werd bijgeschreven op onze rekening. 
Nogmaals Piet en Martha heel, heel hartelijk bedankt.
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Informatie avond voor een 
vrouwenvereniging
In Roemenië doen wij veel werk en daarover 
vertellen wij graag. Zo nodigde de vrouwen-
vereniging van Gereformeerde Gemeente te 
Slikkerveer ons in november 2012 uit om te 
vertellen over het werk dat we in Roemenië doen. 
We lieten een video en fotopresentatie zien 
en vertelden wat we doen om de nood kleiner 
te maken onder Roemeense noodlijdenden. De 
zeer geïnteresseerde dames brachten met de 
collecte en een gift van het bestuur, het mooie 
bedrag van € 282,25 bij elkaar.
Wij vertellen graag over ons werk. Ook bij uw 
vereniging of andere bijeenkomsten. Als u iets 
wil organiseren, neem u dan vooral contact met 
ons op. 

Verkoop geraniums 
en perkgoed
Dit jaar hebben we op 3 zaterdagen geraniums 
en perkgoed verkocht. Traditiegetrouw op het 
Jorisplein te Ridderkerk. 27 April, 4 mei en 11 mei. 
Ondanks het feit dat het op 2 zaterdagen koud 
en nat was, zijn we zeer tevreden met de omzet 
van € 1984,40. 

Verkoping kerststerren 
Op 7 en 8 december 2012 was het weer zover. De ver-
koop van deze planten is niet meer weg te denken. De 
kerststerren (en deze keer ook zeer fraaie cyclamen) 
vonden weer gretig aftrek. We zijn heel blij dat onze 
achterban ons altijd weer weet te vinden. Met de hulp 
van enkele vrijwilligers is de verkoop weer een succes 
geworden. Omzet € 716,60.

Oliebollen
Op zaterdag 1 december 2012 heeft ons be-
stuurslid Arie Velthuizen het record “oliebollen 
verkopen” gebroken. In twee en een half uur tijd 
verkocht Arie maar liefst 300 oliebollen! Op-
brengst: € 190.
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Stroopwafel- en paaseitjesverkoop
In de weken voor Pasen verkochten diverse bestuursleden paaseitjes en stroopwafels. Via allerlei connecties 
kwamen de zoetwaren bij de man of vrouw met als resultaat dat we netto ruim € 500,- op de rekening konden 
bijschrijven.
Normaal gesproken organiseren wij een fietstocht op Tweede Pinksterdag. Dit jaar loopt de Roparun door zowel 
Barendrecht als Ridderkerk op deze dag. We besloten daarom de jaarlijkse fietstocht te vervangen voor een 
stroopwafel en paaseitjesverkoop. Hopelijk is het volgend jaar weer mogelijk de fietstocht te houden en kunnen 
we weer veel fietsers verwelkomen aan de start. 

Huis aan huis collecte 2012
Van 3 tot en met 15 december 2012 zijn er weer bijna 100 col-
lectanten de straat op gegaan om huis aan huis te gaan col-
lecteren. Deze keer ging het wat moeizamer dan vorig jaar. Ver-
schillende collectanten haakten af. Het bestuur collecteerde 
in de wijk ’t Zand. In deze wijk waren er, in de tijd voorafgaand 
aan de collecte, veel inbraken gepleegd. Het was merkbaar 
dat veel bewoners huiverig waren om ’s avonds de deur open 
te doen. Al met al mogen we toch niet klagen en hebben het 
mooie bedrag van € 5.353, 93 opgehaald (dit is bijna € 1.000 
minder dan het jaar ervoor). Vanaf deze plaats willen we alle 
collectanten nogmaals hartelijk bedanken die zich in deze 
weken ingezet hebben voor de arme kinderen in Roemenië.
We hopen dit jaar weer te collecteren. Dit zal in een andere pe-
riode vallen dan gebruikelijk, namelijk: 14 tot 26  oktober 2013.
Dus bij deze vast een oproep: heeft u 2 uurtjes vrij in deze 
2 weken en u wilt zich inzetten voor de allerarmsten in Roe-
menië, dan kunt u zich nu al opgeven bij Roelie Gouweloos 
(zie colofon).
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Presentatiemiddag  Nebo  Zwijndrecht
Op woensdagmiddag 5 december waren we uitgenodigd om een presentatie te geven over ons werk in Roemenië. Hier 
gaven we natuurlijk graag gehoor aan. Wim Klippel en Roelie Gouweloos waren om 14.00 uur aanwezig in Zwijndrecht. 
Na wat startproblemen begonnen we rond 14.30 uur aan onze presentatiefilm. Er zaten ongeveer 40 personen in de 
zaal, die allemaal onder de indruk kwamen van het geen te zien was op de film. Na een korte pauze werden er nog foto’s 
getoond van al onze projecten die we in de afgelopen jaren gesteund hebben of nog steeds steunen.
De bewoners konden na afloop nog langs de verkooptafel en bij de uitgang stond een bewoner met een collectezak. Dit 
alles bracht totaal het mooie bedrag van € 160,75 op.
Al met al weer een mooie middag om voor de bewoners te verzorgen.

Het bestuur van stichting Draagt Elkanders Lasten
Staand v.l.n.r. Annelies Mudde, Wim Klippel, Leo Nugteren, Bert Tronchet en Eline Crum.
Zittend v.l.n.r. Roelie Gouweloos, Joke van der Weiden en Arie Velthuizen.
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Nieuws van de breigroep!

Nog steeds komt er veel breiwerk binnen uit alle hoeken

van de Alblasserwaard. Ook vanuit de zanggroep Gloria

komt steeds meer breiwerk binnen. En wat een prachtige

truitjes en vestjes en veel dikke sloffen. Ook weer prachtige

dekens die gemaakt zijn door veel Riederborghers en uit

de aanleunwoningen. Ook div. Ridderkerkse en Dordtenaren

en niet te vergeten de Rotterdammers doen mee.

Al deze mooie breiwerken gaan weer mee in de vrachtwagen.

Heel hartelijk dank daarvoor namens alle arme Roemenen.

Joke van der Weiden 

Breiwerk gemaakt door zanggroep Gloria

Wilma Goedegebuure leidt de breigroep in de Riederborgh

Dekenshow in de Riederborgh



19

Breierij
In Woonzorgcentrum Uitzicht te Vlaardingen zijn een twin-
tigtal dames wekelijks bijeen als handwerkclub. Deze men-
sen zetten zich met de (soms) nog beperkte mogelijkheden 
die ze hebben in voor de naasten in Roemenië. Met enorm 
veel ijver, liefde en deskundigheid breien ze er lustig op los. 
Het gebeurt regelmatig dat ze vragen: “Wim kun je weer 
wat dozen meenemen want de opslag raakt snel vol”? In 
de dozen zitten dan prachtig afgewerkte dekens, wanten, 
mutsen en sjaals, maar ook truien en vestjes voor kinderen.
Als Stichting Draagt Elkanders Lasten zijn we erg blij en 
dankbaar met deze ijver. De Roemeense kinderen, maar ook 
ouders zijn ontzettend blij met deze “(hartver)warme(nde)” 
bijdrage.

Kleding inzameling 
vakantieperiode

De zomer is in aantocht en daarmee komt ook 
de vakantieperiode in zicht. Veel mensen weten 
op maandagavond ons inzamelpunt aan de La-
gendijk te vinden en wij ontvangen dan veel goede 
spullen. In Roemenië is er nog altijd de behoefte 
aan (kinder)kleding, schoenen, beddengoed en 
meer. Maar de ervaring leert dat er in de zo-
mervakantie weinig mensen zijn die op maan-
dagavond spullen komen brengen. We besloten 
daarom om van vijftien juli tot twee september 
de inzameling te stoppen. Zo hebben de sorteer-
ders –die het hele jaar trouw iedere week komen 
sorteren- even vakantie. Acht juli is de laatste 
avond dat we open zijn en op twee september 
bent u weer van harte welkom. 

De Stichting op Facebook

Wij proberen zoveel mogelijk jullie te informeren 
over ons doen en laten en de situatie in Roemenië. 
Dit kan op talloze manieren. Al jaren versturen we 
een nieuwsbrief. Maar ook internet biedt ons veel 
mogelijkheden om jullie op de hoogte te houden 
van activiteiten. Dit doen we met een website, 
maar sinds kort houden we ook een Facebookpa-
gina bij. We plaatsen hier oproepjes, evenementen, 
belangrijke data en mooie foto’s op. Zo heeft u een 
snel overzicht van al onze activiteiten. 

Wilt u ook een kijkje nemen? Tik dan deze link in: 
http://iturl.nl/snkZb. 
Als u zelf een account op Facebook heeft, kunt u 
onze pagina ‘liken’ en heeft u alle informatie over 
onze stichting ook op uw tijdlijn. 

Wie wil er een WEBWINKEL starten?
Zoals de titel het al zegt, zijn wij van plan om een webwinkel starten. We willen verschillende producten (via 
internet) inkopen en deze met winst verkopen. Eveneens via internet. De opbrengst is voor hulp in Roemenië. 
Heb jij hier zin, tijd en opslagruimte voor?
Neem dan contact op met onze voorzitter Wim Klippel (0180-424793). Hij kan je meer informatie geven. 
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Winteractie 2013
Dit jaar was de winteractie voor 
voedselpakketen een bijzonder 
groot succes. We konden als stich-
ting, net zoals voorgaande jaren, 
vierduizend euro overmaken. Dit be-
drag kwam bijna geheel als giften 
binnen. We willen iedereen hartelijk 
bedanken die dit mogelijk maakten.

443 gezinnen kregen een voed-
selpakket van vijftien euro en een 
doos met kleding. In zo’n pakket 
zat onder meer rijst, groentesau-
zen, ingeblikte groenten, olie, sui-
ker, witte bloem, maïsmeel en bo-
ter.  Ze werden verspreid in: Alba 
lulia, Botosani, Cluj-Napoca, Sim-
leu Silvaniei, Targa Jiu, Timisoara, 
Turda en Zalau.

De stichting Ecce Homo voerde 
deze actie uit. De maatschappelijk 
werkers zorgden samen met menig 
vrijwilliger voor inkoop en distribu-
tie van de voedselpakketten. Uiter-
aard kwamen er extra kosten bij 
voor transport en dergelijke, maar 
er waren nog twee Nederlandse en 
een Engelse organisatie die deze 
actie sponsorde. Daardoor konden 
de kosten gedekt worden. Vanuit 
Roemenië ontvingen we hier een 
uitgebreide verantwoording over.

Naast het verslag van organisatie 
Ecce Homo ontvingen we van diver-
se maatschappelijk werkers uit de 
verschillende Roemeense steden 

eveneens een verslag. Hierin lezen 
we over een enorme blijdschap en 
dankbaarheid die deze pakketten 
teweeg brengen. Maar ook lezen 
we over bijzonder schrijnende si-
tuaties. De winter is voor de arme 
Roemeense bevolking de moeilijkste 
tijd van het jaar. Een voedselpakket 
is dan meer dan welkom. Hieronder 
volgen een aantal beschrijvingen 
van situaties door de maatschap-
pelijk werkers.

Vanuit Alba lulia lezen we in het ver-
slag dat een maatschappelijk wer-
ker met vijf vrijwilligers de voedsel-
actie gestalte gaf. Zij zorgen voor 
de voedselinkoop, het klaarmaken 
van pakketten en kleding.

Door de extreem lage inkomsten 
weten de (vaak grote) gezinnen 
niet rond te komen. Een gevolg 
hiervan is dat er de meeste dagen 
geen geld is om voldoende voedsel 
te kopen. De kinderen gaan dan 
naar school zonder iets te eten. 
We lezen in de verslagen ook over 
gezinnen met grote gezondheids-
problemen. Het weinige geld wordt 
dan besteed aan noodzakelijke me-
dicijnen. Volgens de maatschappe-
lijk werker is een voedselpakket ‘als 
een teug frisse lucht’.

Vanuit Botosani bericht de maat-
schappelijk werker over een gezin 
met vier kinderen. De vader pro-
beert wanhopig werk te vinden. De 

een groot succes
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moeder lijdt aan borstkanker. Hun 
inkomen is bijzonder laag. Steeds 
is er vrees om uit hun huisje gezet 
te worden als de huur en rekenin-
gen niet worden betaald. Toen er op 
een morgen het voedselpakket werd 
gebracht, had de moeder wat geld 
geleend om twee kilo aardappelen te 
kopen. Ze zou hiermee haar kinde-
ren voeden. Ondertussen dachten 
ze met angst aan de dag van mor-
gen… “Welk een vreugde dit pakket 
teweeg brengt te midden van deze 
wanhoop, is niet met woorden uit te 
drukken,” schrijft de maatschappe-
lijk werker. De ouders hielden daar-
na niet op met het tonen van hun 
dankbaarheid.

We lezen ook van een gezin in Cluj-
Napoca, waar het inkomen alleen 

bestaat uit de kinderbijslag van 
drie kinderen. Al het inkomen wordt 
uitgegeven aan huur en dergelijke. 
Er is geen geld voor voedsel. Toen de 
moeder op het juiste moment een 
voedselpakket kreeg, zag ze daar 
Gods hand in. 

Een andere situatie komt vanuit 
een gezin uit Timisoara. De moeder 
nam het voedselpakket huilend van 
vreugde in ontvangst. Ze vertelde 
dat ze de dag ervoor haar kinderen 
bij zich had geroepen om te bidden. 
Er was geen voedsel en geld meer. 
Ze konden niets meer kopen. Het 
voedselpakket is een verhoring van 
het gebed, in het besef dat God van 
haar noden afweet.

In Turda woont een vrouw alleen. 

Enkele jaren terug is er een tumor 
operatief verwijderd. Ze voelt zich 
erg slecht. Het pensioen wat zij 
ontvangt, is net genoeg om de me-
dicijnen en een deel van de huur te 
betalen. Voedsel inkopen is een groot 
probleem. Toen deze vrouw het voed-
selpakket ontving, prees zij God voor 
Zijn zorg. Ook dankte zij hen die deze 
`helpende hand` schonken.

Er is nog meer te schrijven. Uit boven-
staande blijkt wel wat een geweldige 
impact deze actie heeft op de arme 
gezinnen. We besluiten met een re-
actie vanuit een sponsorgezin: “Uw 
voedselpakketten en kleding zijn ons 
en onze kinderen tot grote onder-
steuning geweest. Ik beschouw deze 
grote gift als genade van God. Ik dank 
jullie uit de grond van mijn hart.”

“Welk een vreugde dit pakket teweeg 
brengt te midden van deze wanhoop, is 

niet met woorden uit te drukken,”



Van de penningmeester

In dankbaarheid en verwondering kunnen 
we terug zien op een gezegend jaar 2012. 
Ondanks de economische tegenwind, 
heeft u ons werk gesteund. De toestroom 
van kleding is om diverse redenen gehal-
veerd, maar aan financiële middelen heeft 
het ons niet ontbroken. Sterker nog, die 
zijn hoger dan vorig jaar (2011). U kunt het 
lezen in deze nieuwsbrief. Het jaarverslag 
is ook dit jaar belangeloos door een des-
kundige gecontroleerd. 

U heeft ons ondanks de crisis niet teleur-
gesteld in het voorzien van de financiële 
middelen om hulp te bieden aan onze arme 
medemens. We zonden veel geld naar Pen-
tru Tine. Dit mooie project mochten we in 
april jongsleden bezoeken. We waren onder 
de indruk  van wat er allemaal is gereali-
seerd in dit opvanghuis voor de kinderen 
uit straatarme gezinnen. Ze worden met 
liefde geholpen om een betere toekomst 
te krijgen.

We hopen ook in 2013 op u te mogen reke-
nen. Het werk kan dan onder deze mensen, 
die het zo veel minder hebben, doorgang 
vinden. Want bij deze groep mensen hakt 
de crisis er dubbel zo hard in.
Maar bovenal vragen we om uw gebed voor 
het werk dat de stichting hier, maar ook 
in Roemenië mag doen. Voor Liviu en zijn 
medewerkers, voor Sebastian en Diana en 
hun helpers in de moeilijke omstandighe-
den waarin zij werken. 
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Financieel overzicht 2012
Saldo per 31-12-2011  €  23.596,55

Inkomsten:
Verkoop   272,00
Acties: 8.514,74
Huis aan huis collecte 5.353,93
Sponsoring 22.349,69
Giften/algemeen 16.600,82
Giften/transport 2.641.50
Loods 1.065,60
Dia/video 2.340,41
Kindersponsoring 3.210,00
Rente 19,25 
Evangelisatie 1.800,00 
Hulpgoederen 26.179,00
Voedselpakketten 3.180,00
Pentru Tine warmte 3.710,00
Pentru Tine 10.753,45 
Nieuwsbrief 960,00

Totaal       106.950,01

Uitgaven:
Verkoop   100,00
Acties            2.977,96
Sponsoring          24.178,58
Transport            9.080,04
Pentru Tine            8.211,29    
Pentru Tine warmte            6.000,00
Nieuwsbrief 1.452,66
Kindersponsoring 3.300,00
Kindertehuizen 2.450,00
Fietstocht Cristina  1.000,00
Aflossing lening 8.000,00
Opslag 2724,00
Kosten bank   409,93
Diversen/administratie 1.546,65
Hulpgoederen          26.179,00
Voedselpakketten 5.188,00
Evangelisatie 750,00
      
Totaal  103.538,11 

Saldo per 31-12-2012 €  27.008,45

        



In de twee kindertehuizen van Ecce Homo wonen ruim 
25 kinderen. Al deze kinderen hebben een Nederlandse 
sponsor die € 10,- per maand bijdraagt in hun kosten. 
Ecce Homo is geheel afhankelijk van sponsoring en giften 
om deze huizen in stand te kunnen houden. In onze vorige 
Nieuwsbrief las u dat Lea en Christina vanuit Roemenië 
een sponsorfietstocht van Cluj naar Barcelona hielden 
om geld in te zamelen voor deze tehuizen. Ze haalden een 
groot bedrag op.

Tijdens onze reis in april constateerden we opnieuw dat 
er op de kindertehuizen prachtig werk wordt gedaan. De 
kinderen krijgen een opvoeding waarin ze christelijke nor-
men en waarden leren kennen. Ze krijgen goed te eten en 
groeien op als in een gezin. Het had ook zo anders kunnen 
lopen: op straat en een crimineel bestaan. 
Ook komt het voor dat kinderen het tehuis verlaten om 
weer terug te gaan naar hun eigen gezin. Voor de maat-
schappelijk werkers van Ecce Homo is dit het beste re-
sultaat dat zij kunnen bereiken. Dat betekent ook dat er 
weer plaatsen vrijkomen voor andere kinderen. Twee dagen 
voordat wij de tehuizen bezochten, waren er in het tehuis 
La Noi, vier broertjes en zusjes komen wonen. We zagen 
dat ze na deze korte tijd al volledig waren opgenomen in 
de groep en zich thuis voelden.

Deze vorm van kinderopvang voorziet in een grote behoef-
te en we hopen uw blijvende steun te ontvangen voor dit 
project.

Kindertehuizen 
La Noi en A-Mic
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Ecce Homo is geheel afhankelijk van 
sponsoring en giften om deze huizen 

in stand te kunnen houden.
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Zoals we gewend zijn organiseren we weer een informatieavond. Het is een goede gewoonte om na 
iedere Roemenië-reis zo’n avond te organiseren. Op deze avond wordt u weer helemaal bijgepraat 
over alle ontwikkelingen die zich voordoen op het gebied van onze hulpverlening aan noodlijdenden in 
Roemenië. Aan de hand van een video maken we u 
deelgenoot van de Roemenië-reis die van 11 t/m 19 
april jl. gemaakt is. Met behulp van een presenta-
tie zullen wij u meer bijzonderheden vertellen van 
de bezochte projecten en gezinnen. 
Al met al is het de moeite waard om deze avond 
te bezoeken. 
U wordt bij deze van harte uitgenodigd. We ho-
pen op een grote opkomst. Neem gerust familie, 
vrienden en kennissen mee. Een volle zaal zou fan-
tastisch zijn.

Aan het einde van de avond wordt er gecollecteerd, 
terwijl de verkooptafel ook aanwezig zal zijn. 

Informatieavond
Stichting Draagt Elkanders Lasten

D.V. dinsdag 18 juni 2013 

Plaats: “De Riederborgh”
Boksdoornstraat 2 te Ridderkerk
Aanvang: 19.45 uur

Verwarmingsketels gevraagd
Regio Alblasserdam/Ridderkerk

Mocht u uw verwarmingsketel en/of boiler binnenkort gaan vervangen, wilt u ons dan een seintje geven? 
Wij verzamelen namelijk de gebruikte ketels en boilers ten behoeve van de stichting “Draagt Elkanders 
Lasten”. Met de opbrengst van de gestripte ketels kunnen wij weer hulptransporten mede financieren.
U kunt contact met ons opnemen via de heer B. Malda via de volgende telefoonnummers: 06-44547384 
of 078-6918967
Wij halen de ketels/boilers dan z.s.m. bij u op.

Verwarmingsbedrijf Okkerse uit Dordrecht en Hol uit Nieuw Lekkerland leveren regelmatig ketels voor onze 
stichting. Weet er soms iemand ook een verwarmingsbedrijf die oude CV ketels zou kunnen leveren, waarvan 
de opbrengst bestemd kan worden voor de stichting? Ook hiervoor kunt u contact opnemen met de heer B. 
Malda via bovenstaande telefoonnummers.

Het bestuur
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Onze merken zijn o.a.
Dames: Gerry Weber, Frank Walder,  
Marcona, Cecil, Gelco, Setter lady
Heren: Gaastra, For Fellows, Digel,  

VANGUARD, Olymp, Meyer, Ten Cate

Adres St. Jorisplein 32, 2981 GC  Ridderkerk  

Telefoon 0180 - 42 55 77  E-mail putfashionstore@telfort.nl  

Website www.putfashionstore.nl

Deze Nieuwsbrief is mede mogelijk gemaakt door de adverteerders:

Help
ons 

helpen
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Dam 52-54

2951 GB Alblasserdam

Tel. 078 - 691 63 03

Noordenweg 69, 2984 AG Ridderkerk, Tel.: 0180 - 49 67 67

• verf • gordijnen 

 • raamdecoratie 

• vloerbedekking 

 • behang • glas

Rapenburg 5
2952 AP Alblasserdam
Phone +31 (0)78 6911004
Email info@nugterentransport.nl
Internet www.nugterentransport.nl

 



1042-76 ZW A4 adv beste knoflooksaus tbv SDAL.indd   1 01-03-13   08:50


