
1

Stichting 
Draagt Elkanders Lasten

December 2013     Jaargang 15    nummer 2

In dit nummer o.a.

Van de voorzitter

Verslag Roemenië-reis

Winteractie 2014

Informatieavond

Nieuwsbrief

Informatieavond D.V. 22 januari 2014



Nieuwsbrief Stichting Draagt Elkanders Lasten                                      jaargang 15  nr 2  

    

Colofon

Deze nieuwsbrief is een uitgave van 
Stichting Draagt Elkanders Lasten
(voorheen SDOK afd. IJsselmonde)

Kamer van Koophandel:
 Ingeschreven onder nummer 24446913

Voorzitter en contactpersoon:
 Wim Klippel
 Lagendijk 179
 2981 EL Ridderkerk
 Tel. 0180-424793

Secretaris:
 Bert Tronchet
 Brederostraat 47
 2951 TE Alblasserdam
 Tel. 078-6915217

Penningmeester:
 Arie Velthuizen
 Houtzaagmolen 7
 2986 GD Ridderkerk
 Tel 0180 42 39 86
 Voor legaten verzoeken wij u contact op te  
 nemen met de penningmeester

Gezinssponsoring:
 Marjan Doeleman
 Van Lennepstraat 77
 2985 TL Ridderkerk
 Tel. 0180-848558 / 06 31868226

Breigroep:
 Joke van der Weiden
 van Eesterensingel 16
 2951 CK Alblasserdam
 Tel. 078-6914619

Kleding inzamelen:
 Iedere maandagavond (behalve 2e 
 feestdagen) 19.00 – 19.30 uur
 Lagendijk 78 Ridderkerk
 Bijdrage: € 1,- per zak

Contactpersoon goederen inzameling:
 Roelie Gouweloos
 Eikendreef 81
 2982 CJ Ridderkerk
 Tel. 0180-412698

Website:
 www.stichtingdraagtelkanderslasten.nl

 Giften, sponsorgelden e.d.
 ING banknummer
 NL30 INGB 0670471046 t.n.v. 
 Stichting Draagt Elkanders Lasten
 te Ridderkerk

Vanaf de oprichtingsdatum (11-11-2008) worden 
wij door de belastingdienst aangemerkt als ANBI 
(Algemeen Nut Beogende Instelling). Hierdoor 
blijven uw giften aftrekbaar bij de belastingdienst.

Van de voorzitter

2

Stichting 
Draagt 
Elkanders Lasten

Dit nummer van onze nieuws-
brief staat overwegend in het 
teken van ‘het gezin’. U zult zien 
dat tijdens de laatste reis naar 
Roemenië vooral veel gezinnen 
zijn bezocht. Het gezin neemt 
een belangrijke plaats in bin-
nen de maatschappij. Balke-
nende zou zeggen: “Het gezin 
is de hoeksteen van de samen-
leving.” Maar in onze huidige 
maatschappij lijkt het daar 
niet altijd op. 

Ergens las ik “die Balkenende zag 
het nog niet zo gek. Het gezin is 
de hoeksteen van de samenleving. 
Want daar begint de puppycur-
sus van onze kinderen. Eigenlijk is 
het te gek voor woorden dat we 
met onze puppy’s massaal naar 
de puppycursus trekken, terwijl 
we vaak verwachten dat onze 
kinderen hun opvoeding wel zullen 
krijgen op kinderdagverblijven, ba-
sisscholen, voortgezet onderwijs 
en van elkaar.”

Dit komt niet overeen met wat 
we als christenen bij de doop 
van onze kinderen beloven. Dan 
nemen  wij ons voor om onze 
kinderen waarvan we vader en 
moeder zijn, in de Bijbelse leer 
te onderwijzen en te doen of te 
helpen onderwijzen. De eerste 
verantwoordelijkheid voor de op-
voeding ligt dus bij de ouders en 
zij maken gebruik van anderen 
om hen daarbij te helpen.

Anno 2013 lijkt het andersom 
en ligt de eerste verantwoor-
delijkheid voor de opvoeding bij 
anderen. Beide ouders werken 
en kinderen zijn vaak maar en-
kele uren bij hen. Kun je als ou-
der dan je kind opvoeden volgens 
jouw normen en waarden? Dat 
zal niet makkelijk zijn en het kind 
wordt gevormd door anderen.

Hoezo is het gezin de hoeksteen 
van de samenleving? 

In de Bijbel lezen we ook over de 
hoeksteen. ‘Of de steen die de 
bouwlieden verworpen hebben, 
deze is geworden tot een hoofd 
des hoeks’ (Markus 12 : 10). Hier 
wordt niet de steen als eerste 
plaats bedoeld, maar Christus 
als de Hoeksteen.
Het woordenboek Van Dale 
schrijft als betekenis: ‘blok steen 
op de hoek’ of ‘steunpilaar’. De 
steun in de hoek van een gebouw 
bepaalt voor een groot deel de 
draagkracht van het gebouw. 
Dat doet een steunpilaar ook. 
Het is dus waar, dat het gezin 
de sterkte of draagkracht van 
de maatschappij zou bepalen. 

Vanuit bovenstaande blijkt dat 
het belang van het gezin wordt 
onderschat. De vorming van de 
toekomstige generaties zou, 
als het goed is, in de gezinnen 
moeten gebeuren. Maar als de 
Bijbelse normen en waarden los-

Wim Klippel
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gelaten worden, gaat het ook niet 
goed met de hoeksteen in ons land 
en daarbuiten.

Dit zien we niet alleen in Nederland, 
maar ook in Roemenië. De oorzaak 
daarvan is wel vaak een andere dan 
bij ons. Bij ons is het voornamelijk 
een gevolg van onze luxe. In Roeme-
nië is de Bijbel loslaten veelal een 
gevolg van de armoede en het ge-
vecht om te overleven. Vaders zijn 
soms dagen- of wekenlang van huis 
om geld voor hun gezin te verdienen. 
Ook de moeders proberen nog wat 
geld te verdienen om hun kinderen 
onderdak en eten te geven. 

Het gevolg is dat kinderen daar-
door volledig op zichzelf en elkaar 
zijn aangewezen. Een christelijke 
opvoeding is dan vaak ver te zoe-
ken. Gezinnen leven in bittere ar-
moede en dat trekt sporen. Als er 
dan geen geloof in God is, wordt 
het leven nog bitterder.

Gelukkig komen we ook gezinnen 
tegen die soms juist door de ar-
moede het geloof in God hebben 

gevonden en kunnen getuigen van 
hun rijkdom in de armoede. Dat zijn 
gezinnen als de Hoeksteen van de 
maatschappij. 

We hopen en bidden dat we als we 
de Bijbels, de Bijbelse geschiedenis 
voor de kinderen en de Evangeliën 
van Johannes en Markus achter-
laten, God onder deze mensen wil 
werken tot hun eeuwig heil. Maar 
ook dat het voedsel, kleding en an-
dere zaken tot verzachting van de 
nood mag zijn.

Sinds het vorige nummer van de 
Nieuwsbrief is er weer van alles ge-
beurd. Binnen het bestuur vond een 
wisseling plaats. We namen afscheid 
van Annelies Mudde en mochten 
Leander den Hoed en Cees van der 
Steldt welkom heten.
U kunt van alles lezen over de 
acties die we hielden: zoals de 
verkoping, huis-aan-huiscollecte, 
een transport met hulpgoederen 
en presentaties. En natuurlijk het 
reisverslag.

Ik wens u veel leesplezier.

      

Het bestuur 
van stichting “Draagt

Elkanders Lasten” 
wenst allen,

die op welke wijze bij ons 
werk betrokken
zijn, of ons werk 
een warm hart

toedragen, 
gezegende feestdagen

en Gods onmisbare 
zegen voor het
jaar 2014 toe.
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Goederentransport 
5 september 2013 

Bijna puilde de loods uit, en dus was 
het weer zover dat we een transport 
naar Roemenië konden regelen. Maar 
eerst moest de vrachtwagen vol. Zo-
als altijd op ladersavonden, was het 
ook op deze donderdag in september 
spannend of er wel genoeg laders wa-
ren. Dit keer kwamen er twintig vrijwil-
ligers, veel jongelui, om de vrachtwa-
gen vol te laden. 
De vraag was wel of de aanhanger 
voor de loods kom komen. Na de no-
dige –letterlijke en figuurlijke- toeren 
van de Roemeense chauffeur is het 
toch gelukt.
Tijdens het laden werd menig kwink-
slag gehoord en vielen er vele zweet-
druppels. Maar de stemming was 
goed. Om de grote gaten in de vracht-

wagen te vullen, en zo alle ruimte vol-
ledig te benutten, werd er regelmatig 
‘stelletje zakken!’ geroepen. Hilariteit. 
Welke zakken bedoelde hij?
Tussendoor maakten we tijd voor de 
groepsfoto vrij. Er was discussie wie 
er op de postoelen mochten zitten. 
Uiteindelijk werden het Roelie en Jei-
chien. Floor viste net achter het net. 
Ook werd er af en toe tijd genomen 
om de catering van Roelie te nuttigen. 
Heerlijke koffie, frisdrank en koekjes.
Onze dank is groot. Dit transport 
werd volledig gesponsord en er waren 
veel laders aanwezig. Leden van de 
jeugdvereniging Obadja te Ridderkerk 
en andere vrijwilligers: leuk dat jullie 
erbij waren en enorm bedankt voor jul-
lie inzet!
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Goederentransport 
5 september 2013 

Nieuws van de breigroep!

Wat gaat de tijd toch snel. Hier is alweer een berichtje aan 
alle breisters van de Alblasserwaardgroep. Zij waren weer heel 
actief. Iedereen: hartelijk bedankt voor het vele werk wat jullie 
deden voor onze naasten in Roemenië.
We kregen of haalden weer heel veel dekens, truien, sjaals en 
sokken op. En dit kon mee met de vrachtwagen naar Roeme-
nië. Wat een verrassing was het als je in de loods weer tassen 
uit Ridderkerk vond met heel veel mooi breiwerk. Van, voor mij, 
soms onbekende breisters.
Ook de Riederborghbreigroep heeft veel gedaan. Er zijn heel 
wat dekens gebreid en weer in elkaar gezet door mevrouw van 
den Elshout uit Hendrik-Ido-Ambacht (85 jaar). Op onze na-
jaarsreis konden we deze weer uitdelen. Een mevrouw kreeg 
een heel warme deken, ze had geen licht en warmte in haar 
huisje.
Alle Roemeense mensen waren erg blij met de met liefde ge-
maakte dekens en kleding. We bedanken alle makers namens 
hen uit Roemenië.

P.S. Mocht u nog wol over hebben dan ontvangen we dit graag. 
Dit kunt u inleveren op een informatieavond of bij de handwerk-
groep in de Riederborgh. Alvast bedankt en tot ziens!

Joke van de Weiden
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Reisverslag 
Roemenië        

3 t/m 11 oktober 2013

We vertrokken op 3 oktober om half 
acht in de morgen. We waren al even 
wakker, want we hadden afgesproken 
om voor drie dagen ons eigen lunch-
pakket mee te nemen. Maar heb geen 
angst, al zou mijn brood op de derde 

dag niet lekker meer zijn, er lopen er 
nog genoeg kinderen met honger die 
het broodje al ophebben voordat ze 
‘dankjewel’ kunnen zeggen.
We waren al snel aan elkaar gewend 
en vormden een uitbundig gezelschap:

Bert Tronchet. Bert had zoals ie-
dere keer onze reis tot in de details 
voorbereid en uitgestippeld. Dat 
was zeker niet overbodig, want het 
is ideaal als je weet in welk pension 
je gaat overnachten. En een reis van 
bijna vijfduizend kilometer moet je 
goed plannen.

Joke van de Weiden. Joke zorgde 
voor de boodschappen voor onder-
weg, zodat we niets te kort zouden 
komen. Ook had ze dekens en schoe-
nen bij zich om uit te delen. En na-

Tekst: Floor Verweij

Deelnemers:
v.l.n.r
Cees van der Steldt
Bert Tronchet
Jacoline Vis
Joke van de Weiden
Floor Verweij

Het waren maar negen dagen, maar het leek alsof we een volle maand 
weg waren. Zo intens en indrukwekkend was de reis. We zagen veel 
leed en armoede, maar we hadden ook hartverwarmende ontmoe-
tingen. Op de laatste dag was ik vergeten wat ik op de eerste be-
leefde. Maar gelukkig hebben we foto’s, een film en een verhaal.
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Reisverslag 
Roemenië        

3 t/m 11 oktober 2013

tuurlijk zorgde ze ervoor dat we op 
de heenreis een Roemeens lied leer-
den zodat we deze zondags in de 
kerk konden zingen. En wel met te-
genstem! 

Dit is de dag    
Atsjasta je
Die de Heer ons geeft  
Ziwa Doomnoeloei
Wees daarom blij   
Vesel se fiem
En zingt verheugd   
Se ne boekoerem
Dit is de dag die de heer ons geeft 
Atsjasta je ziw Doomnoeloei 
Wees daarom blij en zingt verheugd 
Vesel se fiem se ne boekoerem
Dit is de dag   
Atsjasta je
Die de Heer ons geeft.  
Ziwa Doomnoeloei

Jacoline Vis.  Jacoline wilde nu ein-
delijk eens weten waar al die medicij-
nen en incontinentiematerialen die 
zij al jaren levert, naartoe gaan. Wat 
was het dan hartverwarmend om op 
de reis te horen dat er zojuist zestig 
dozen waren aangekomen.

Cees van der Steldt. Cees werkt al 
jaren achter de schermen aan de 
geweldige lay-out van de nieuwsbrief. 
Nu mocht hij zelf de foto’s maken 
voor het komende nummer. Welke 
foto’s hij daaruit moest kiezen was 
een moeilijke opgave, want hij had 
meer dan duizend foto’s gemaakt. 
En allemaal mooie!

Floor Verweij. Floor zou weer de film-
camera meenemen. Bij het vertrek 
werden de eerste opnames al ge-
maakt, want als ‘vliegende reporter’ 
moet je wel met genoeg materiaal 
thuis komen. En het is altijd weer 
spannend of het lukt om op een wa-
gen met hooi te klimmen! 

We werden door enkele bestuursle-
den na een gebed voor een behou-
den reis uitgezwaaid vanuit Alblas-
serdam. Precies op tijd. Dat was 
fijn voor Bert, want als het reisplan 
vanaf het begin niet goed gaat dan 
kom je overal te laat. Bij ons vertrek 
hoorden we dat we het deze keer 
zonder die heerlijke appelflappen, 
van de enige echte bakker van de 
Lagendijk, moesten doen. Die lagen 
nog in Ridderkerk op het aanrecht. 
Maar bedankt hoor Roelie! Die bak-
ster deed zijn best voor ons en we 
hopen dat ze lekker waren!

Verjaardag
Onze eerste stop was na een half 
uur rijden, in Hoornaar. De moe-
der van Floor werd op drie oktober 
tachtig jaar. Ze vond het natuurlijk 
fijn dat hij weer een mooie reis naar 
Roemenië ging maken, maar het was 
toch wel jammer dat hij haar niet 
kon feliciteren. Het was een leuke 
verrassing toen hij toch een prachtig 
bloemstuk af kwam geven. “Ik dacht 
dat je al in Roemenië was!” Nou, zo 
snel gaat de reis niet hoor.

Deze keer hadden we een heel an-
dere planning dan de voorgaande 
jaren. Toen reisden we in één keer 
naar Cluj-Napoca om daar te over-
nachten en dan door te reizen naar 
Botosani om het project Pentru Tine 
te bezoeken. Maar deze keer reisden 
we langs de grens met Oekraïne. We 
moesten daarom een keertje extra 
overnachten. 
De reis naar Zuid-Duitsland verliep 
voorspoedig en we hadden geweldig 
weer. Daar waren we blij mee. Twee 
dagen eerder sneeuwde het hard in 
Roemenië en we wisten niet wat ons 
nog te wachten staat. Tot op de 
terugreis hadden we dat prachtige 
weer. 
Omstreeks zeven uur kwamen we aan 
bij pension Aulinger Penn in Raths-
mannsdorf. De kamers waren gere-
serveerd en in de agenda stond zelfs 
al dat we daar over een week terug 
zouden komen. De volgende ochtend 
vertrokken we alweer om acht uur, 
want we hadden weer een lange reis 
voor de boeg. 
Kilometer na kilometer reisden we 
over de snelweg van Oostenrijk en 

De pijp lekte aan alle kanten en binnen enkele minuten kregen wij het al benauwd.  
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Hongarije. Bij Boedapest konden we 
kiezen tussen de ringweg of dwars 
door de stad. De kortste weg is door 
de stad en omdat we vroeg waren 
besloten we aan de Donau, midden 
in Boedapest, onze middagstop te 
houden. We genoten van de prach-
tige gebouwen en bruggen. 
Floor had al snel contact met een 
Roemeense jongen die hem de al-
lernieuwste – vermoedelijk gesto-
len- mobiele telefoon probeerde te 
verkopen. De prijs zakte snel van 
tweehonderd naar honderd euro. Een 
geschikt moment om brood te delen 
en een boekje van het Markus evan-
gelie weg te geven. In het Roemeens. 
Wat rijk om te zien: hij stopte de te-
lefoon in zijn zak en begon het boekje 
aandachtig te lezen. 
Natuurlijk bleven we niet lang in Boe-
dapest, want ons doel was om in 
Satu Mare onze tweede overnach-
ting te houden. Deze plek hadden we 
via internet besproken, dus was het 
toch wel spannend hoe het zal zijn. 
Jacoline had van iemand een naviga-
tiesysteem geleend waarin de kaart 
van Roemenië ook zat. Wat een ge-

weldige uitkomst. We hoefden niet 
te zoeken en omdat we de kortste 
route hadden ingesteld, reden we 
dwars door die mooie stad. 
Op de gevel van het pension stond 
Vila Tineretului. Dat betekent Jeugd-
herberg. Liggen we straks tussen 
een stelletje tieners? Met enige 
schroom bekeken we de kleine recep-
tieruimte. Alles was eenvoudig en 
goedkoop. We werden al verwacht en 
nadat we onze namen hadden opge-
schreven moesten we meekomen. 
Dat ‘praten’ was handen- en voeten-
werk, want de Roemeense taal zijn 
we niet machtig. We gingen naar bui-
ten en moesten het pand ernaast 
ingaan. Het bleek spiksplinternieuw 
te zijn, met mooie hardstenen trap-
pen en nieuwe bedden, een grote 
badkamer en zelfs centrale verwar-
ming! 
Er was één kamer gereserveerd met 
een tweepersoonsbed. Onze gast-
vrouw wilde weten, welke dame en 
welke heer daar gebruik van ging 
maken. Ze moest hard lachen toen 
Joke en Jacoline naar binnen gingen. 
Ze gaf hen toen maar een andere ka-

mer, zodat ze elk een eigen bed had-
den. 
Onze gastvrouw kon ook wel een pizza 
laten bezorgen, maar we gingen toch 
liever de stad in voor het avondeten. 
We vonden in de keldergewelven van 
een hotel een mooi restaurantje. De 
‘taveerne’ zat vol met jongelui en het 
zag er blauw van de sigarettenrook. 
Het eten was er voortreffelijk. Zo ook 
het ontbijt wat we de andere mor-
gen in de jeugdherberg aten. Diverse 
worst- en kaassoorten. Heerlijk die 
Roemeense grillworstjes. Klokslag 
acht uur reden we Satu Mare weer 
uit. We zouden nu geen snelweg meer 
krijgen, maar alleen haarspeldboch-
ten, dorpjes, bossen en prachtige 
uitzichten. 

Ossenkarren
Vandaag reden we door de Maramu-
res, een uitloper van het Karpaten-
gebergte. Op de toppen zagen we al 
sneeuw en later op de dag zagen we 
zelfs nog sneeuw langs de weg lig-
gen. De zon bleef uitbundig stralen 
dus de sneeuwkettingen bleven on-
gebruikt. 
Onderweg zagen we weer diverse 
Roemeense taferelen. Het bespoe-
digde onze reis niet, we hadden veel 
contact met de plaatselijke be-
volking. Paard en wagens. We raak-
ten de tel kwijt. Ook nog ossenkar-
ren! Een ultiem moment voor Floor 
om even mee te mogen! En wat een 
gastvrijheid. 
We gebruikten ieder moment om ook 
een boekje met het evangelie uit te 
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delen. De mensen namen het evange-
lie vol belangstelling aan. De mees-
ten hebben dergelijke lectuur niet in 
huis. Ook de zigeunerin die samen 
met haar dochter potten en pannen 
huis aan huis verkoopt, kreeg het 
evangelie van ons mee. 
Maar we moesten verder met de 
reis, want we hadden voor Boto-
sani nog twee stops gepland. De 
eerste was in Sapanta waar we het 
‘vrolijke kerkhof ’ bezochten. Op het 
kerkhof staan versierde blauwe krui-
zen waarvan de levens van ongeveer 
achthonderd mensen zijn uitgebeeld. 
Kunstenaar Ion Patras begon met 
kruizen maken in 1935. Hij overleed 
in 1977 en is ook op de begraaf-
plaats begraven. 
De taferelen laten veelal de beroepen 
van de overledenen zien. Een slager, 
een schooljuf, een boer of een vrouw 
met weefgetouw. Het indrukwek-
kendste graf is dat van een meisje 
dat op driejarige leeftijd werd over-
reden door een auto. Deze bijzondere 
begraafplaats staat op de wereld-
erfgoedlijst van UNESCO. 
We reisden verder door het machtige 
berggebied. Joke nam het stuur over 
en kreeg het zwaar te verduren, want 
de weg was over een lengte van ze-
ker tachtig kilometer verschrikkelijk 
slecht. We laveerden van links naar 
rechts tussen de gaten door. De ga-
ten waren groot en we wilden schade 
aan een band en wiel voorkomen. 
Soms moesten we even stoppen, 
om die geweldige schoonheid van de 
schepping te bewonderen. Prachtige 

bergen met op de toppen nog steeds 
sneeuw. We maakten voort en sloe-
gen nog even af om een bezoek te 
brengen aan een klooster. Deze da-
teert uit 1488 en staat in Voronet. 
Het klooster heeft prachtige fres-
co’s van het Laatste Oordeel en het 
scheppingsverhaal. Ook dit klooster 
staat op de werelderfgoedlijst van 
UNESCO. Het is sinds enkele jaren 
weer in gebruik bij een paar nonnen. 
De suppoost op de parkeerplaats 
zocht het duidelijk in de drank. Vast 
zijn eigen gestookte pruimenjenever! 
Ook hij kreeg van ons het Markus 
evangelie. En zoals het steeds ging, 
begon ook hij er direct in te lezen. 
Wat zal het een zegen zijn, als dit 

eenvoudige boekje vrucht mag dra-
gen en mensen gaan zoeken naar die 
Ene die nodig is! 
We reisden verder en als het donker 
werd, kwamen we aan in Botosani, 
waar we zeer hartelijk werden ont-
vangen door Laurentiu, Sebastian 
en zijn vrouw Diana. Zij had voor ons 
een maaltijd klaar staan in het ge-
bouw van Pentru Tine, waar zij vorig 
jaar zijn gaan wonen. 
Ze hebben er een eigen kleine woon-
kamer met keuken en slaapkamer 
in gemaakt. Na de maaltijd gingen 
we naar ons pension Bianca. Het is 
er niet duur. Dat weten kennelijk de 
bruidsparen ook, want zowel op za-
terdag als op zondagavond was er 
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een bruiloft. Dat duurt daar gewoon 
tot vier uur in de morgen. Daarom 
kregen Jacoline en Joke zondagmid-
dag een andere kamer in een rusti-
gere vleugel. 

Een lekkende kachelpijp 
Zondagmorgen waren we al om een 
uur of negen bij Laurentiu, en haal-
den we Sebastian en Diana op. We 
woonden een kerkdienst bij in Roma-
nesti, zestig kilometer vanaf Boto-
sani en pal op de grens met Molda-
vië. Het is een klein kerkje, met een 
kleine gemeente. We zongen voor hen 
het lied dat we met Joke aanleer-
den. Na de dienst maakten we een 
groepsfoto van de gemeente voor 
het kerkgebouw. 
Een ouderling van de kerk wist een 
aantal adressen van mensen die heel 
erg arm zijn. Vanaf de kerk reden we 
een zandpad op. We hadden wel een 
vrachtauto vol met hulpgoederen 
mee kunnen nemen. We zagen alleen 
maar houten hutjes of huizen van 
leem. Binnen in die huisjes was een 
enkel bed en meestal geen stroom. 
Een kindje van zeven jaar, zwaar ge-
handicapt, lag nog in een kinderwa-
gen. Overal ontbreekt het sanitair 
en koken doet men op een houtvuur-
tje of op een provisorisch kacheltje. 
Dan kwamen we in een huisje zomaar 
langs de kant van de weg. Een man 
helemaal alleen, verlaten door zijn 
vrouw. Hij had versleten schoenen en 
maar één broek. 
Binnen in zijn hut was brand geweest 
en alles was zwart geblakerd. Zijn 

houtvoorraad bewaarde hij binnen en 
hij had een bank met plastic om on-
der te slapen. Wat geweldig, dat we 
hier een deken uit konden delen. Met 
tranen in zijn ogen paste hij schoe-
nen. Twee paar? Multumesc, Multu-
mesc, hartelijk dank! 
Buiten op zijn afgebakend terrein 
staat een wc-hokje en er lopen wat 
kippen en hanen rond. Op een smeu-
lend vuurtje had hij juist wat aard-
appels gekookt. Zijn enige maaltijd 
voor die dag. Morgen weer wat maïs-
pap. We kwamen gelukkig niet met 
lege handen, want op ons verzoek 
had Sebastian pakketten samen-
gesteld met diverse etenswaren en 
een groot blik rode kool. En al die tijd 
hield hij het boekje met Bijbelse ver-
tellingen in zijn hand. Ook daar was 
hij erg blij mee! 
Er stond in de woning van Laurentiu 
een maaltijd te wachten, een grote 
tegenstelling. Wat heeft hij het als 
maatschappelijk werker in Botosani 
zwaar. In een vertrouwelijk ‘gesprek’ 
vroeg hij ons voor hem te bidden, 
want het wordt voor hem steeds 
moeilijker. Vele mensen hebben hulp 
nodig, en reageren vaak agressief als 
hij hen niet kan helpen.

De andere dag speelden wij hem ook 
een adres toe. Zomaar onverwachts, 
want na de maaltijd fristen we ons 
op in het pension en maakten een 
wandeling. En zomaar twee stra-
ten daarvandaan komen we bij een 
ingevallen huisje. Over het dak was 
een blauw plastic zeil getrokken en 

vanaf de weg zie je door de struiken 
het huisje bijna niet. 
Floor was hier al eens eerder en we 
hebben die vrouw toen nog wat spul-
len en een leesbril gegeven. Haar 
erf was toen afgesloten. De honden 
gingen weer verschrikkelijk te keer 
en zowaar kwam ze naar buiten. Ze 
herkende Floor. Jacoline had al snel 
goed contact met haar. We stapten 
door het vergane hek haar erf op en 
zagen dat er toch rook uit de pijp op 
het dak kwam. 
Woonde ze echt in dat krot? We 
drongen aan en mochten uiteindelijk 
binnen kijken. Verschrikkelijk. Zo kon 
ze toch niet leven? Binnen stond er 
maar één bed. De versleten kleren op 
de grond dienden als isolatie. In de 
hoek achter de deur die nauwelijks 
open kon, stond de kachel te blake-
ren. De pijp lekte aan alle kanten en 
binnen enkele minuten kregen wij het 
al benauwd. 
Er waren twee kinderen. Het ene 
ventje bleef de bek van de ene hond 
continue dichthouden. Die hond was 
heel vals. We gaven de kinderen kle-
ren. We waren nog onder de indruk 
toen we Sebastian en Diana weer 
ophaalden om naar de kerk te gaan. 
Daar zouden de kinderen van het 
door Pentru Tine georganiseerde zo-
merkamp liederen voor ons zingen. 
Toen werd het donker en zochten we 
ons pension op. We besloten zoals 
steeds de avond gezamenlijk met 
een Bijbelgedeelte en ons dagboekje 
en gebed. Joke en Jacoline sliepen 
weer heerlijk in hun nieuwe kamer. 
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Zigeunerflat
We konden ons eigenlijk niet voor-
stellen dat deze dag onze eerste 
bezoekdag is. We maakten de afgelo-
pen dagen al zoveel mee. ’s Morgens 
om negen uur waren we bij Pentru 
Tine, de kleine kinderen kwamen aan 
met de bekende blauwe bus van Se-
bastian. Die bus was al erg oud en 
is eigenlijk hoognodig aan vervanging 
toe. De kinderen begonnen met zin-
gen en spelen, en kregen om tien uur 
drinken en eten. Wij gingen op pad 
om sponsorgezinnen te bezoeken. 
Eerst naar de zigeunerflat. Enkele 
vrouwen liepen met een takkenbezem 
de straat te vegen. Hygiëne was 
geen overbodige luxe, want we zagen 
zelfs een rat lopen. 
Uit een gang kwam harde zigeuner-
muziek. Treurmuziek. In één van de 
ruimtes lag een overleden man opge-
baard. We kwamen bij de zoon van die 
man en hij vertelde dat hij zo arm is 
dat hij geen kist voor zijn vader kan 
kopen. 
In een ander flatje waarvan de mu-
ren roze waren gesausd, troffen we 
een moeder met twee kinderen aan. 
Ze had maar één ruimte en daarin 
stonden twee bedden naast elkaar. 
Ook stond er een tafeltje waarop 
een grote pan soep pruttelde. 
Weer in een ander flatje troffen we 
een moeder aam met een zoon en 
een dochter. Ook daar was het ar-
moede troef, en een kleine tafel 
moest dienen als aanrecht en keu-
kenkastje tegelijk. Velen die in de flat 
wonen, waren van het elektriciteits-

net afgesneden wegens wanbetaling. 
Ze hadden een stroomdraadje ge-
trokken naar de buren van wie ze dan 
stroom konden kopen. 
Buiten werd er nog steeds geveegd. 
Ze onderbrak de werkzaamheden als 
haar een evangelie werd uitgereikt. 
Een andere vrouw kwam belangstel-
lend aangelopen en even later ston-
den de beide vrouwen aandachtig te 
lezen. 
Omdat een gezin niet thuis was, gin-
gen we hier vanmiddag nog een keer 
langs. Dan was de vrouw met haar 

twee kinderen wel thuis. Haar man 
had hen verlaten. Het is een kleine, 
maar verder keurige ruimte. Er is 
geen sanitair en de stroom komt 
van haar buren. Reken maar dat ze 
daar flink voor moet betalen. 
Op de terugweg gingen we nog langs 
het ingezakte krot met de lekkende 
kachelpijp. We mochten weer binnen-
komen met Laurentiu en vernamen 
dat de bewoonster ernstig ziek is. Ze 
is de oma van die twee kinderen. De 
moeder is in Italië. Binnen zag het 
blauw van de rook. Laurentiu beloof-
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de later terug te gaan en een intake-
gesprek met haar te houden.

Stroopwafels
In de avond had Sebastian vrienden 
en familie uitgenodigd in Pentru Tine. 
Ze waren zich ervan bewust dat ze 
diverse acties moesten ondernemen 
om aan financiën te komen. Daarom 
was Bert gevraagd iets over Draagt 
Elkanders Lasten te vertellen en wel-
ke acties er worden gedaan. Dat werd 
een hele leuke presentatie in het En-
gels, die Sebastian vertaalde. 
Zo kwam er een opsomming van alle 
activiteiten, zoals de huis-aan-huis-
collecte, zangavonden, plantenver-
koop en stroopwafels. Die hadden we 
als verrassing meegenomen en op de 
kachel al lekker opgewarmd. 
In de presentatie zaten ook drie film-
pjes. Van de markt, het ophalen van 
oud ijzer en een film van inzamelen, 
sorteren en laden van de goederen. Zo 
hadden we voor Laurentiu een prach-
tig zwart pak meegenomen dat bij de 
inzameling speciaal was gebracht. De 
presentatie was een groot succes en 
we namen afscheid van onze vrienden. 

De volgende dag zouden we om zes uur 
vertrekken en Sebastian was er om 
ons uit te zwaaien. 

Geen foto’s
Het werd alweer dinsdag en we reis-
den naar Cluj-Napoca. Een geweldig 
mooie trip! Het was nog donker en 
mistig toen we wegreden. Jacoline 
zat achter het stuur en ze reed ge-
lukkig heel erg oplettend. 
In de mist passeerden we een paard 
en wagen, waarop een tiental melk-
bussen stond. Dat moesten we na-
tuurlijk even vastleggen. We stopten 
een eindje verderop en de koetsier 
stopte bij een huisje langs de weg. Er 
kwam een oud boertje aan, met een 
emmer met wat melk. Die werd over-
gegoten in een emmer met peilstok. 
Zo werd het aantal liters gemeten en 
dat werd in een verfomfaaid boekje 
genoteerd. Daarna ging de melk in 
een melkbus. Later zouden we verne-
men, dat dit niet lang meer zo mag 
gebeuren. De Europese Unie wil der-
gelijke markt niet meer en straks kan 
dat boertje zijn melk niet meer kwijt. 
Het moet allemaal groter, sneller en 

duurder. 
De melkfabriek in Cluj-Napoca is 
zelfs overgenomen door een Neder-
landse melkproducent. De boeren 
moeten nu per dag minimaal 25 li-
ter melk leveren in plaats van 11 li-
ter. De melk moet ook  geheel gekoeld 
worden, voorheen was dat nog maar 
voor 55%. 
De kleine boeren kunnen deze ver-
anderingen niet opbrengen. Daarom 
wordt er minder melk opgehaald. 
Geen 147 miljoen liter meer, maar 95 
miljoen. Het aantal is teruggelopen 
van 2800 boeren naar 1200. Dat is 
ook de reden waarom er momenteel 
dertien procent van de melk in Roe-
menië wordt geïmporteerd. Wie arm 
is, blijft arm en kan zijn twee koeien 
opeten.
Onze reis ging verder door de mist. 
Plotseling moest Jacoline stapvoets 
rijden. We konden nog geen vijf me-
ter ver kijken. Over een afstand van 
zeker honderd meter was de lucht 
potdicht! We deden onze knipperlich-
ten aan en hoopten dat niemand ons 
ging inhalen. 
Na ongeveer honderd meter bleek 
dat het geen mist was, maar een su-
perdikke en dichte rookkolom die over 
de weg waaide. Een boertje was zijn 
maïsstoppels aan het verbranden. 
We reden verder langs het schitte-
rende stuwmeer naar de Bicaz-dam. 
Het stuwmeer is 35 kilometer lang 
en ontstond toen de dam tussen 
1950 en 1960 werd gebouwd. De dam 
is ongeveer 127 meter hoog. Je mag 
er geen foto’s maken en aan weers-
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zijden staat beveiliging.
Floor was uitgestapt en filmde het 
busje toen die de dam opreed. Er-
gens blies iemand op een fluitje. We 
wilden weten waarom je er geen fo-
to’s mag maken. De twee mensen van 
de beveiliging spraken alleen maar 
Roemeens. Weer handen- en voeten-
werk dus. Het bleek uit angst voor 
terrorisme te zijn. De mannen waren 
zelfs bewapend met een pistool. 
Toen Floor ze een mouwembleem gaf 
van de Nederlandse politie, moch-
ten we wel een foto maken. Het bleek 
zelfs geen enkel probleem te zijn. 
Floor ging nog met zijn twee nieuwe 
vrienden op de foto bij het bord Fara 
Imagini: ‘Geen foto’s!’

Boszigeuners
We reden verder via Bicaz en kwamen 
in de geweldig mooie Bicaz-kloof. 
Diverse haarspeldbochten, en een 
smalle kloof langs een woest kron-
kelende rivier. De wanden rezen recht 
omhoog en het was haast niet te 
doen om die hoogte op een foto weer 
te geven. Cees probeerde alle stan-
den uit en ging er zelfs bij liggen. Zijn 
fototoestel knipte zo snel, alsof het 
leek dat hij ook aan het filmen was. In 
de kloof was er ook een beetje ruim-
te voor kraampjes en toen we daar 
stopten kwam er juist een paard met 
wagen vol hooi voorbij. Uiteraard werd 
een boekje met een evangelie uitge-
reikt en even later zat Floor boven op 
de berg hooi! Een mooiere locatie om 
te filmen was nauwelijks te bedenken.
Verder maar weer, want we waren er 

nog lang niet. We gingen naar het 
Lacu Rosul, het rode meer. Ook al een 
attractie met bijzondere schoonheid. 
Daar zagen we nog sneeuw liggen. Wij 
liepen in een heerlijk zonnetje, maar 
er was daar een week eerder ook al 
veel sneeuw gevallen. 
We kochten er een specialiteit. Een 
“Kürtöskalậcs”. Een sliert deeg met sui-
ker, omwikkeld om een houten rol, welke 
wordt gebakken boven een grilvuurtje. 
Even afkoelen. De houten rol eruit en 
smullen maar! Het was zo lekker, dat we 
besloten een stuk te bewaren.
Dat stuk werd later weggegeven aan 
hongerige kinderen van boszigeuners 
die we inhaalden. Een mager paard-
je voor een versleten huifkar. Man, 
vrouw met acht kinderen. De huif-
kar was hun huis. De kinderen zagen 
zwart van het vuil en droegen geen 
schoenen. Wij hadden nog een paar 
schoenen in de auto en die werden 
bijna uit onze handen gerukt. 
Dan stonden ze vijf tellen later 
weer in het rijtje en riepen ze weer 
om schoenen. Brutaal en agressief. 
Gauw deden we de deuren dicht, 
want ze probeerden al in de auto te 
komen. We reden verder en zagen nog 
een man in de berm liggen. Hij was 
kennelijk van zijn fiets gevallen. Of 
had hij gedronken? Hij kon niet pra-
ten en met tranen in zijn ogen liet hij 
een gat in zijn keel zien, een trache-
ostoma. We gaven hem wat te eten, 
te drinken en een evangelie. Meer 
konden we ook niet voor hem doen. 
Hij gaf nog een handkus toen we in-
stapten. Ontzettend ontroerend.

En het schiet maar niet op. We be-
landen nog in een kudde koeien die nu 
net voor de schemering massaal op 
weg zijn naar eigen stal. Auto’s pro-
beerden er nog langs te komen. Floor 
stond er middenin en zag in de lens 
de grote koppen, met puntige horens 
voorbij gaan. Mooi, mooi!
Nu het donker werd, was het extra 
oppassen. Maar alles ging goed en 
we kwamen omstreeks half acht in 
Cluj-Napoca aan bij Ecce Homo waar 
we werden opgewacht met een heer-
lijke maaltijd.

Bril
De volgende morgen hadden Bert 
en Joke overleg met Liviu Balas, de 
directeur van Ecce Homo. Jacoli-
ne, Cees en Floor maakten een trip 
door de stad en deden boodschap-
pen. Vanaf een heuvel was te zien 
hoe groot deze stad is. Op één na de 
grootste van Roemenië. 
Na het overleg bekeken we de win-
kels die Ecce Home heeft. Een winkel 
met tweedehands kleding en een win-
kel met kinder- en babykleertjes. Er 
komt steeds meer aanloop en het is 
een goede inkomst voor de stichting. 
Hierna gingen we op bezoek bij spon-
sorgezinnen. We bezochten een ge-
zinnetje in een buitenwijk en verderop 
in de straat stond een man naar ons 
te kijken. Floor gaf hem een evange-
lie. Met fletse ogen stond hij er in te 
kijken. We vroegen of hij iets wil voor-
lezen, maar het bleef stil. Toch had 
hij het begrepen. 
Cees zocht een bril voor hem op en hij 



14Nieuwsbrief Stichting Draagt Elkanders Lasten                                      jaargang 15  nr 2  

schudde van ‘nee’. Dan maar een bril 
met wat dikkere glazen. En ja hoor. 
Hij begon zowaar te lezen. Hij kon niet 
lezen, omdat hij het niet kon zien! 

Va dau o poruca noua: Sa va iu-
biti unul pe altul, cum v-am iubi 
Eu, asa sa va iubiti unul pe altul. 
Prin aceasta vor cunoaste toti 
ca sunteti ucenicii Mei daca 
aveti dragoste unii pentru altii.
Een nieuw gebod geef ik u, na-
melijk dat u elkaar lief hebt; 
zoals ik u liefgehad heb, moet u 
elkaar liefhebben. Hierdoor zul-
len allen inzien dat u Mijn dis-
cipelen bent: als u liefde onder 
elkaar hebt.

We gingen het “zigeunerkwartier” in. 
Daar was een gezin die hulp kreeg, 
maar iedereen wilde geholpen worden. 
We neusden er wat rond en maakten 
opnames. Onze begeleidster was er 
verbaasd van, dat de mensen dit al-
les zo rustig ondergingen. Normaal 
waren ze agressief tegen haar, om-
dat er maar een enkel gezin wordt 
geholpen. De mensen wonen in een 
eigen gemaakt krot. Sanitair is er 
nauwelijks en overal ligt afval. 
Dan brachten we nog een bezoek aan 
een echtpaar die een onderkomen 
hadden gevonden in de kelder van 
een appartementencomplex. Ze had-
den juist vorige week van Ecce Homo 
een kast gekregen. Verder hadden ze 
nog een bed en een gasstel. De pit 

van het gasstel brandde, want het 
was kil in de kelder en het gasstel is 
ook hun verwarming. Ze konden ook 
wel schoenen gebruiken. De vrouw liep 
mee naar de auto om te passen. Ge-
lukkig zag Cees nog net op tijd dat 
we bijna zijn schoenen weggaven. De 
vrouw kon er hartelijk om lachen. Met 
schoenen en een evangelie verdween 
ze weer richting de kelder.
’s Middags brachten we ook een bezoek 
aan Rodica van de Fundatia Crestine 
de Ajutorare. Ze ontving ons hartelijk 
en leidde ons rond. Werden hier eerst 
alleen maar medicijnen verstrekt aan 
mensen die het niet konden betalen, 
nu leek het op een kleine huisartsen-
post, met uitstekende apparatuur en 
een soort fitnessruimte. 
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’s Avonds kregen we weer een heer-
lijke maaltijd bij Ecce Homo die door 
de medewerksters werd bereid. Bij 
de koffie kregen we nog een heerlijk 
stukje taart. Die kwam bij het Kauf-
haus vandaan en we gingen er voor 
sluitingstijd nog even naar toe om 
heerlijke Roemeense wijn voor thuis 
te kopen. 
Dan de dagsluiting, want het was al 
laat en morgen wilden we al vroeg aan 
onze terugreis beginnen. In de och-
tendspits reden we Cluj-Napoca uit. 
Er stond een kilometers lange file 
de stad in. We zagen echt veel ver-
anderingen in Roemenië, maar of het 
ten goede is? We reden door Huedin, 
waar aan de doorgaande weg enorme 
grote huizen staan. Ze zijn van zigeu-
nerbaronnen. Eén van die huizen zou 
wel tweehonderd kamers hebben! 

Goulash
Via de grens bij Oradea, waar we nog 
stokoude trams zagen rijden, gingen 
we Hongarije in. Daar werd de weg al 
een stuk beter en na 150 kilometer 
begon de autobaan. Dan was het al 
gauw tijd voor een grote bak gou-
lashsoep met brood! Bert vertelt 
het ons ieder jaar weer: het was nog 
nooit zo lekker geweest en zo moet 
goulashsoep smaken! 
Als we Boedapest voorbij waren, be-
gon de goulash te werken en konden 
we wat ‘extra gas geven!’ Van Honga-
rije naar Oostenrijk, langs Wenen en 
Linz en bij Passau de grens over. We 
reden in een ontzettende regenbui. 
En zoals steeds was het al donker 

als we na een week weer terug waren 
in Rathsmannsdorf. 
Bert had alles tot in details geregeld 
en onze bedden stonden al klaar. Na 
onze maaltijd evalueerden we onze reis. 
Eén ding hoefde zeker niet verbeterd te 
worden. De goulashsoep bij Boedapest. 
Onze dekbedden die we op de terugreis 
kregen in Aulinger Penn waren veel ‘luch-
tiger’ dan die op de heenreis.

Thuis
Vrijdag 11 oktober was alweer de 
laatste dag. Het ontbijt stond al 
vroeg klaar. Vandaag hadden we onze 
laatste lange trip van 850 kilometer 

voor de boeg. Maar onderweg konden 
we nog wat foto’s zetten op Face-
book, zodat onze vrienden thuis kon-
den zien, dat we onderweg zijn. 
Afgelopen week hadden we twee 
dozen met evangeliën van de GBS 
uitgereikt. Niet ergens neergelegd, 
maar persoonlijk gegeven. Dat die 
handreikingen maar vrucht mogen 
dragen en velen in Roemenië hun 
toevlucht zullen zoeken tot Hem, 
die ons op deze reis bewaard en 
gespaard heeft. Want het was een 
lange reis. Een hele belevenis! Beleef 
het met ons mee en bezoek binnen-
kort de voorlichtingsavond! 
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Bindert Malda
onze magneet
Tegen de Waddenzee aan en tussen de landerijen ligt het 

Friese dorpje Blije. In deze landelijke omgeving werd Alblas-

serdammer Bindert Malda geboren. Hij leert er zijn moeder-

taal, het Fries. Jaren later blijkt dat een groot voordeel voor 

hem te zijn.

Een vrijwilliger spreekt

Want Bindert vindt het Engels makkelijker 
vanuit het Fries aan te leren dan vanuit het 
Nederlands. En die Engelse taal was voor zijn 
beroep als stuurman op de grote handels-
vaart onmisbaar. 
Jarenlang voer hij over zeeën bij de Holland 
Amerika Lijn.  Zijn laatste reis was op het 
schip ‘De Prinsendam’. In ’73 bouwden de 
scheepbouwers van de Merwede in Hardinx-
veld-Giessendam dit passagierschip, maar 
zeven jaar later vloog het in de brand, kap-
seisde en zonk in de Stille Oceaan. De ruim 
vijfhonderd opvarenden werden gered (Bindert 
was toen net 10 maanden uit dienst). Voor 
Bindert was het genoeg en hij ging in ’81 wer-
ken bij de Gemeentelijke Havenloodsdienst 
van Rotterdam. Omdat het Rijksloodswezen 
privatiseerde werd het Gemeentelijke haven-

Tekst: Bert Tronchet
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loodsenkorps afgebouwd en mochten ook 
de havenloodsen net als hun rijkscollega ‘s 
met hun 55ste met Functioneel Leeftijds 
Ontslag (soort VUT).

Sorteren en transporteren
De tijd die vrij kwam, wilde Bindert weer 
opvullen. Hij informeerde bij de Stichting 
De Ondergrondse Kerk (SDOK) in Hoog-
blokland voor vrijwilligerswerk. Al snel kon 
hij aan de slag en jarenlang zocht Bindert 
kleding uit voor transporten naar Oost-
Europa. 
Ook ging Bindert een aantal keer zelf naar 
Roemenië. In zijn tijd als sorteerder was 
er behoefte aan een nieuwe chauffeur 
voor de transporten. Bindert kende wel 
iemand. De koster van zijn kerk, Piet Vis, 
was lange tijd vrachtwagenchauffeur ge-
weest. 
En zo geschiedde. Piet als chauffeur en 
Bindert als cateringverzorger en bijrijder. 
Diverse ritten werden voor de SDOK ge-
daan. Ook voor Stichting Draagt Elkan-
ders Lasten mochten zij enkele ritten 
doen. Inmiddels is de SDOK met de goe-
derentransporten gestopt, maar Bindert 
blijft loyaal aan de stichting. Een keer per 
maand schrijft hij kaarten met andere 
vrijwilligers naar vervolgde christenen.

Magnetisch oog
Bindert onderhoudt niet alleen contacten 
met vervolgde christenen, hij wil ook geld 
binnenhalen voor de Oost-Europeanen. 
Daarvoor is één woord voldoende om zijn 
interesse te wekken. IJzer. Dit woord laat 
vele anekdotes uit zijn mond rollen en zet 
zijn ‘magneet’ in werking. Op tal van ma-
nieren probeert Bindert afgedankte CV 
installaties, koper, aluminium, oud ijzer en 
roestvrijstaal aan te trekken. Velen we-
ten dat en kloppen bij hem aan met oud 
ijzer.“Een vrijwilliger houdt rondom ons 
huis de sloten schoon. Wat hij er allemaal 
niet uit vist! Pasgeleden kwam hij met een 
autovelg aanzetten. Zeker als het van 
RVS is levert dat goed geld op”,vertelt hij.
Via via werd dit idee om met oud ijzer 
geld te verdienen, geboren. Binderts zoon 
werkte bij een installatiebedrijf en deze 
zoon was weer bevriend met de zoon van 
een bestuurslid van Stichting Draagt El-

kanders Lasten (ondergetekende). Zo af 
en toe kwam het Roemeniëwerk van beide 
vaders ter sprake en zo werd het idee ge-
boren om met  oud ijzer en koper geld voor 
de stichting te verdienen. En Bindert “die 
graag iets om handen heeft” had een 
nieuwe invulling voor de vrijgekomen vrije 
tijd.
Sinds Bindert met het bestuur van 
Draagt Elkanders Lasten een reis naar 
Roemenië maakte, kent deze nieuwe hobby 
geen grenzen. Op alle mogelijke manieren 
probeert hij oude CV’s “op de kop te tik-
ken”. Zo houdt de oud-stuurman bij welke 
huizen te koop staan of verkocht worden. 
Hij checkt dan hoe oud de CV is. Is deze 
van een bedenkelijk jaartal, dan verschijnt 
er een brief namens onze stichting op de 
mat met “als jullie de CV gaan vervangen, 
mogen wij dan de oude?”Ook schreef Bin-
dert naar een twintigtal installatiebe-
drijven met het verzoek om oude ketels 
op te halen, maar door de sterk gestegen 
prijzen haken steeds meer bedrijven af. Nu 
zijn er nog twee bedrijven overgebleven.

Strooptochten op de fiets
Maar Binderts “strooptocht” naar oud 
ijzer blijft niet bij een brief. Af en toe 
fietst hij door het dorp met zijn oren en 
ogen open: Is er ergens een installateur 
bezig? Zijn ze ergens aan het verbouwen? 
Zo kwam hij ooit thuis met een groot aan-
tal radiatoren en een ijzeren badkuip. Deze 
spullen levert hij bij een viertal metaalboe-
ren in. Ieder heeft zijn eigen voorkeur, som-
migen willen liever een CV, een ander graag 
koper. Als het om een behoorlijke partij 
gaat, informeert Bindert eerst wie het 
meeste geld geeft.
Voordat het ijzer en koper waarde heeft, 
moet Bindert soms wat hand- en span-
diensten verrichten. Nog een anekdote. 
Bindert liep een boiler ‘tegen het lijf’ en de 
installateur dacht dat de binnenketel van 
ijzer zou zijn. Maar dat wilde hij eerst zelf 
zien. Hij zeulde het hele zaakje mee naar 
huis. Met een slijptol legde hij de binnen-
ketel bloot en warempel, de binnenmantel 
bleek van koper te zijn. Kostbaar.

Dumpen en inladen
De onbruikbare resten brengt hij naar de 

stort. Met een volle auto gaat hij heen en 
met een volle auto komt hij soms terug. 
Terwijl hij dumpt, doen anderen dat ook. 
Zo probeerde een man een hometrainer 
in de prullenbak te krijgen. ‘Dat is kassa’, 
want daarin zit een zwaar vliegwiel van 
ijzer. En “natuurlijk” verdwijnt het allemaal 
in zijn auto. 
Past het niet, dan chartert Bindert een 
aanhanger. Inmiddels is zijn auto erop 
aangepast. Hij heeft enkele attributen 
“aan boord”. Een plankje, stukkken hard-
board en een ijzeren pijp om spullen er in te 
rollen. Allemaal om het toch zijn autootje 
in te krijgen. 
Na al deze verhalen, zegt Bindert dat hij 
moet oppassen dat het werk niet versla-
vend werkt. “Gelukkig kan ik mijn eigen tijd 
indelen.” Hij zorgt ervoor dat er maande-
lijks gemiddeld honderdvijftig euro aan 
onze stichting wordt overgemaakt. Toch 
is dit werk niet zijn enige vrijwilligerswerk. 
Naast deze “hobby voor de D.E.L” heeft hij 
nog een aantal kerkelijke, plaatselijke en 
ChristenUnie vrijwilligersfuncties. Tot slot 
zegt Bindert: “Gelukkig krijg ik van mijn 
God nog voldoende gezondheid om deze 
dingen te mogen doen, plus gelukkig een 
vrouw die goed op(bij) mij past”. 
Bindert Malda, we danken je hartelijk voor 
het vele werk dat je mag doen voor onze 
stichting!
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Terugblik

Informatieavond 18 juni 2013
 
Op een van deze laatste lenteavonden, hielden we een informatieavond in de Riederborgh te Ridderkerk.
We mogen terugzien op een mooie avond. Na de opening vertelde Leander den Hoed over zijn ervaringen van 
zijn eerste reis naar Roemenië. Hierna werd de video gedraaid. Aanvankelijk bleef de video iedere keer haperen. 
Dus besloten we eerst een fotopresentatie te houden en na de pauze met een andere laptop de film af te 
kijken. Dit ging gelukkig beter.
De verkoop van kaarten, de verkoop van de verkooptafel samen met de collecte bracht het schitterende 
bedrag op van € 335,15. De avond werd door een veertigtal bezoekers bezocht.

Informatie middag d’Amandelhof op 30 september 2013

Zoals ieder jaar waren we ook weer dit jaar te gast in 
d’Amandelhof te Capelle aan de IJssel. Op 30 september 
hield ik een presentatie en na afloop stonden er twee 
zakken met gebreide spullen klaar. Om mee te nemen 
naar Roemenië: truitjes, sokken, sjaals en dekens.
Na wat startproblemen, konden we rond half vier be-
ginnen met de film. Deze keer zagen ongeveer veertig 
bewoners hoe het met de kinderen gaat die zij al zolang 
steunen, hoe wij de boomgaard ingingen en hoe de Roe-
meense kindertjes nieuw goed kregen. Ook zagen ze een 
Roemeense bruiloft. Een stukje van de dag dat Sebas-
tian en Diana trouwden, stond ook op de film.
De bewoners vonden het erg leuk om de film te zien en driekwartier later, rond kwart over vier sloten we de 
middag af. 
We haalden met de collecte veertig euro op, en verkochten voor twintig euro spullen van de verkooptafel. Met 
de twee volle zakken gebreide spullen en zestig euro ging ik naar huis en kijk ik terug op een gezegende middag.
Roelie Gouweloos
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Ouderenmiddag 3 oktober 2013 in Obadja te Ridderkerk

Dit jaar hadden we in oktober een heerlijke nazomer. 
Maar vorig jaar was dat anders. Het was erg slecht weer. 
Daarom zegden we de oudermiddag in de wijkgemeente 
Obadja te Ridderkerk af en planden we deze een jaar 
later.
Zo was ik op 3 oktober uitgenodigd om een presentatie 
te houden voor de ouderen van de wijkgemeente Her-
vormde Singelkerk. Ruim vijftig man luisterde naar mijn 
verhaal. Na een kort woordje vooraf, was het de bedoeling 
om de powerpointpresentatie te starten.
Helaas ging dit niet zo vlug als de bedoeling was en er 
werd hulp ingeroepen. Voordat deze arriveerde vertelde ik 
het een en ander over ons werk in Roemenië en waar wij zoal mee te maken hebben.
Na vijftien minuten vertraging kon ik toch de film laten zien waardoor de mensen een klein beeld kregen van 
de verschrikkelijke armoede in Roemenië, zowel materieel als met Bijbels en het Evangelie. Maar ze zagen ook 
het gevolg van de hulp: de grote dankbaarheid.
Al met al maakte deze middag veel indruk op de luisteraars. Na afloop hielden we een collecte die het mooie 
bedrag van € 210,76 opbracht. Ook verkochten we nog spullen voor € 35,00. Dit bracht een totaalbedrag 
op van € 245,76.
Ook hier mocht ik weer terug zien op een geslaagde middag.
Roelie Gouweloos

Jaarlijkse verkoping 28 september 2013
Het was een stralende dag. Wel was het in de schaduw van het kerkgebouw aan de frisse kant. Er was weer 
van alles te koop. Voor de inwendige mens werd goed gezorgd. Al met al een zeer geslaagde dag met een fraaie 
opbrengst van:
€ 2018,05
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Informatieavond in 
Zorgcentrum Uitzicht
Het is al eventjes geleden, maar in april gingen drie 
collega’s uit Uitzicht mee naar Roemenië. Een half jaar 
later, op 8 oktober, vertelden zij daarover in Uitzicht.
Leander den Hoed, Wim Klippel en Klarinda de Rijke lieten 
een film en foto’s zien van hun reis en vertelden hun eigen 
belevenissen.
Een dertigtal bewoners waren onder de indruk van de 
foto’s en de verhalen en dat resulteerde in hun steun. 
We haalden ruim tweehonderd euro voor de stichting op, 
vanuit de collecte en de verkooptafel.
Bewoners van Uitzicht en de handwerkclub: hartelijk 
bedankt voor jullie gulle gaven en alle gebreide spullen die 
we naar de Roemeense armen mochten brengen.

Informatieavond in Avondrust
Naast allerlei woonzorgcentra, gaan we ook langs bij het 
bejaardenhuis Avondrust in Rotterdam. Op donderdag 
17 oktober 2013 was het zover. We zetten de laptop, 
beamer en verkooptafel klaar en begonnen de avond om 
half acht. Na de opening kreeg voorzitter Wim Klippel het 
woord.
Een kort praatje volgde en we konden de film over de 
voorjaarsreis van 2013 bekijken. Om kwart over acht 
hielden we een korte pauze met een bakkie koffie. Daarna 
bekeken we nog foto’s en vertelden we er wat bij.
De bewoners vroegen wat ze wilde weten en we hielden 
een collecte. Na een psalm en gebed was deze avond ten 
einde.
Er waren 27 mensen komen kijken, maar toch haalden 
we ruim tweehonderd euro op uit de collecte. Met de 
opbrengst van de verkooptafel konden we met 259 euro 
terug naar Ridderkerk. Maar we mochten niet eerder weg 
voordat we onze auto vol stopten met allerlei gebreide 
spullen vanuit de Rehoboth. 
Hier kregen we nog een envelop in onze handen gedrukt 
met vierhonderd euro. Het was de opbrengst van wat ze 
in een maand ophaalden bij de weeksluiting.
We willen iedereen hartelijk bedanken die hier een bijdrage 
aan heeft geleverd.
Wim Klippel en Roelie Gouweloos

Goed voorbeeld, doet 
goed volgen?

Deur na deur liep Jimmy af. In de wijk 
Bolnes collecteerde hij om voor onze 
stichting geld op te halen. Hij gaf zich via 
de website op om mee te helpen met onze 
huis-aan-huiscollecte en binnen een paar 
uur was de klus geklaard.

Wij waren blij verrast dat Jimmy ook 
wilde helpen met onze jaarlijkse huis-aan-
huiscollecte. Zeker omdat Jimmy niet in 
Ridderkerk, maar in Rotterdam woont. 

Daarom willen wij Jimmy bedanken en 
hopen we dat bij leven en welzijn wij hem 
volgend jaar weer mogen bellen voor hulp.

Wilt u het voorbeeld van Jimmy volgen? 
U kunt zich opgeven bij mij en dan hopen 
we u volgend jaar te benaderen voor de 
collecte.

Wacht niet te lang, maar pak uw telefoon, 
of mail. Geeft u op!
Tel. 0180412698
E-mail: j.c.gouweloos@versatel.nl

Roelie Gouweloos
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Huis-aan-huiscollecte 2013

De huis-aan-huiscollecte is weer 
achter de rug. Van 14 t/m 26 oktober 
gingen er weer veel mensen langs de 
deuren in Ridderkerk. Dit jaar collec-
teerden we twee maanden eerder dan 
andere jaren. We gingen toen in de-
cember langs de deuren, maar nu was 
het een week voor, en een week van de 
herfstvakantie. 
Dat had voor- en nadelen. Het is niet 
zo vroeg donker en minder koud. Maar 
aan de andere kant waren er veel men-
sen op vakantie. Maar de mensen die 
de deur open deden, gaven royaal voor 
de medemens in Roemenië, voor het 
kindertehuis Pentru Tine.
De totale opbrengst van dit jaar is 
ruim vijfduizend euro. (€ 5.032,47) 
Het is iets minder dan vorig jaar, maar 
we mogen natuurlijk niet klagen. 
Ik wil iedereen bedanken voor de paar 
uurtjes die jullie vrijmaakten om voor 
de kinderen in Roemenië te collecteren.
Tevens wil ik alvast een oproep plaat-
sen voor mensen die dit lezen en den-
ken: “ach, ik heb ook wel twee uurtjes 
vrij in die collecteweken.”
Wacht niet tot volgend jaar, maar geef 
u zich nu vast op! Voor inlichtingen 
kunt u mij bereiken op het telefoon-
nummer: 0180412698.

Roelie Gouweloos.

Chocoladeactie 
Ds. G.H. Kerstenschool Ridderkerk.
De laatste jaren hadden we regelmatig een bloembollenactie 
op de Ds. G.H. Kerstenschool in Ridderkerk, maar wegens 
problemen met een nieuwe, goede bloembollenleverancier en de 
bijkomende kosten, verzonnen we een andere actie.

Een actie die bijna niemand kan weerstaan. Chocolade.

We vonden Frits van Noppen bereid om voor ons, tegen een 
leuke inkoopsprijs, chocolade te leveren.
De kinderen van  groep 7 & 8 kregen bestelformulieren en 
gingen langs bij hun ouders, opa’s en oma’s, broers en zussen 
en buren. 

Na de herfstvakantie moesten zij hun formulieren bij mij inle-
veren. Ik noteerde de lijsten en bracht ze bij Frits van Noppen 
zodat hij aan de slag kon. Een week later had hij alle bestellin-
gen klaar en kon ik ze inpakken en brengen bij de leerlingen. Nu 
wachtte voor hen de taak om de chocolade zo snel mogelijk af 
te leveren bij ieder die het bestelde. Zij betaalden de rekening 
en de kinderen namen het geld weer mee naar school.

Zo brachten zij het mooie bedrag van ruim € 1.800 bijeen, wat 
volledig ten goede komt voor ons werk in Roemenië, met name 
voor Pentru Tine in Botosani. Daar krijgen kinderen voedsel en 
hulp bij hun huiswerk. Ook lezen ze er uit de Bijbel.

Op school hadden we er een klein wedstrijdje van gemaakt. 
Diegene die het meeste verkocht zou een chocoladeprijsje win-
nen. En zo verkocht Martijn Eggebeen voor bijna driehonderd 
euro chocolade. Geweldig gedaan Martijn!

Het was weer een geslaagde actie en we hopen in de toe-
komst nog een keer chocolade te verkopen.

Roelie Gouweloos
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Zingen voor Pentru Tine
“Heer’, ai maak mij Uwe wegen,” klonk er zaterdag 16 november massaal door de Eben-Haëzerkerk in Ridder-
kerk. Drie gemengde koren, Vox Humana, Singelkoor en Bethelkoor, voerden een repetoire aan liederen uit voor 
het kindertehuis Pentru Tine in Roemenië.
Dominee J.P. Boiten opende de avond en las uit Lukas 10. Het ging over de zusters Martha en Maria. Maria 
zat de hele avond bij Jezus en Martha rende heen en weer om van alles te doen in het huishouden. Ze er-
gerde zich aan de houding van Maria. Zag zij niet dat er nog veel moest gebeuren?
Martha klaagde bij Jezus. Zacht wees hij haar terecht: “Martha, Martha, gij bekommert u over vele dingen. 
Maar er is één ding nodig. En Maria koos het goede deel die nooit van haar weggenomen kan worden.” 
Dat ene ‘ding’ is voor ieder nodig sprak dominee Boiten in de meditatie. Als we God in ons leven hebben, zijn 
we oprecht gelukkig. Ook is deze boodschap voor de leiding van Pentru Tine het belangrijkste dat zij de kinde-
ren willen meegeven. Rijker dan dat kunnen de kinderen niet worden.
Een collecte volgde. Het Bethelkoor en Singelkoor zingen samen nog een aantal liederen en de avond sluit af 
met psalm 118, een samenzang. 
Aan het eind van de mooie avond maakte de dominee de opbrengst uit de collecte bekend: achthonderd 
euro. Deze is geheel bestemd voor het kindertehuis in Pentru Tine. 
Wij bedanken de gevers en de drie koren voor hun optreden.
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Zomerkamp kinderen Pentru Tine
In de zonnestralen van afgelopen zomer konden 55 Roemeense kinderen met 
een zomerkamp meedoen. Zeven dagen waren de kinderen bij elkaar in een 
prachtige, bergachtige omgeving. 
De plaatselijke kerk in Botosani organiseerde samen met stichting Pentru 
Tine dit zomerkamp. Het het personeel van Pentru Tine en drie vrijwilligers 
vanuit de lokale kerkelijke gemeente leidden de kinderen de zeven dagen door.
Aan tafel tussen de toppen van de bergen, een knetterend kampvuur in het 
midden, kregen zij Bijbelse lessen, teksten en liederen te leren. Af en toe was 
er tijd om spelletjes te doen en creatief bezig te zijn. Op de laatste avond 
vertelde één van de leiders hoe hij, op jeugdige leeftijd de Heere heeft leren 
kennen. Dit maakte diepe indruk op de kinderen. Diverse ouders bemerkten 
zelfs een verandering (ten goede) in het gedrag van hun kinderen. 
Van de 55 kinderen deden 17 kinderen vanuit Pentru Tine mee, maar hiervoor 
moest er door ons wel driehonderd euro aan de kosten worden bijgedragen.

Afscheid en Welkom
In de achterliggende periode namen 
we afscheid van ons bestuurslid An-
nelies Mudde-Roukens en konden we 
ook twee nieuwe leden verwelkomen.

Een jaar geleden trouwde Annelies 
en ging ze met haar man Matthijs 
in Putten wonen. Deze afstand 
vond ze uiteindelijk te groot om 
een goede bijdrage te leveren aan 
Stichting Draagt Elkanders Lasten. 
En besloot daarom als bestuurslid 
te stoppen. Annelies deed haar werk 
voor noodlijdenden erg graag, maar 
we begrijpen haar dilemma en be-
sluit. 5 oktober namen we afscheid 
van elkaar.

Al langere tijd stond er een vacature 
open binnen het bestuur van onze 
stichting. Nu kwam er een tweede 
bij. We besloten op zoek te gaan 
naar vervanging en vonden twee 
mannen bereid om de vacatures in 
te vullen.

We heten Leander den Hoed en Cees 
van der Steldt van harte welkom in 
ons bestuur. Leander kennen we van 
de voorjaarsreis 2013 en Cees ging 
oktober jongsleden met ons mee op 
pad.
 
Annelies: nogmaals bedankt voor 
je bijdrage en inzet in de achterlig-
gende vier jaar. We wensen je, samen 
met Matthijs, van harte Gods zegen 
toe op jullie verdere levensweg.
En Leander en Cees: van harte wel-
kom en we wensen jullie een goede en 
gezegende tijd als 
bestuurslid toe. Veel sterkte met 
jullie werk!

Het bestuur
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Het is een goede gewoonte om na iedere Roemenië-reis een informatie-avond te organiseren. Zo ook nu. Op deze avond praten 
wij u helemaal bij over alle ontwikkelingen omtrent onze hulpverlening in Roemenië. 
Aan de hand van een video maken wij u deelgenoot van de reis die we van 3 t/m 11 oktober jl. maakten. Doordat het weer gedu-
rende deze dagen uitzonderlijk mooi was, zijn de opnamen bijzonder fraai. 
We reisden alleen overdag. Hierdoor ziet u meer van het schitterende landschap, het leven in de armste gedeelten, en verschil-
lende bezienswaardigheden in Roemenië. Ook bezochten we 
deze reis meer arme gezinnen dan gebruikelijk.
Onze cameraman Floor Verweij staat garant voor indrukwek-
kende en professionele beelden. Hij kreeg het voor elkaar om 
bovenop een hooikar, getrokken door paarden, de ingang van 
de Bicaz-kloos te filmen!
Met behulp van een presentatie zullen wij u meer bijzonder-
heden vertellen van de bezochte projecten en de zeer schrij-
nende situaties van de bezochte gezinnen. 
We nodigen u van harte uit om deze avond te bezoeken. We 
hopen op een grote opkomst. Neem gerust familie, vrienden 
en kennissen mee. Een volle zaal zou fantastisch zijn.

Aan het einde van de avond houden we een collecte en staat 
de verkooptafel gereed. 

Informatieavond
Stichting Draagt Elkanders Lasten

Op D.V. woensdag 22 januari 2014 

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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Aardappelactie – Ecce Homo
Oudere inwoners van Roemenië hebben het niet zo gemakkelijk als de ouderen 
in Nederland. De gepensioneerde Roemenen hebben problemen. Als ze denken 
aan de dag van morgen voelen ze angst, wanhoop en onzekerheid. Elk dubbeltje 
draaien ze om, en  elke dag dubben ze of ze hun laatste centen uitgeven aan 
voedsel óf medicijnen. Een lastige keus.
Voor deze mensen organiseerde de Roemeense stichting Ecce Homo een actie, 
de zogenoemde aardappelactie. Deze stichting inventariseerde hoeveel ouderen 
er in Cluj-Napoca wonen met een inkomen dat lager is dan 116 euro.
Het bleken er een hoop te zijn en in de maand oktober kregen dan ook vijfhon-
derd, meestal alleenstaande, ouderen 25 kilo aardappelen. Ze vonden de gift 
meer dan welkom.
Om aan deze aardappelen te komen, heeft Ecce Homo een landbouwproject op-
gezet. Samen met het personeel, vrijwilligers en giften kon de Roemeense stich-
ting deze acties waarmaken. Ook wij vonden het belangrijk dat ouderen 25 kilo 
aardappelen kregen en besloten om 1250 euro over te maken voor deze actie.

Bijbels voor de 
kinderen van 
Pentru Tine
 
Omdat het binnenkort weer Kerst-
feest wordt, krijgen alle kinderen 
van sociale opvang Pentru Tine een 
(kleuter)Bijbel.
Dit kon mede doordat we de jaar-
lijkse bijdrage van boekhandel De 
Kandelaar te Ridderkerk ontvingen. 
Wij zijn erg blij dat we op deze ma-
nier het Evangelie onder deze groep 
kinderen (en dus ook hun ouders) 
kunnen verspreiden.
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IEcce Homo heeft verschillende maat-
schappelijk werkers in dienst die spons-
orgezinnen begeleiden. Ieder gezin die zij 
bezoeken ‘draagt een eigen kruis’. Maar 
dit gezin draagt wel een heel zwaar kruis. 

Mijnheer Danila is 66 jaar oud. Zijn li-
chaam is niet wat je noemt ‘gezond’. Hij 
heeft een hartziekte, diabetes, bloedar-
moede, overgewicht en zijn linkerbeen is 
geamputeerd. Zijn vrouw Maria is een 
jaar jonger. Ook zij lijdt aan haar licha-
melijke omstandigheden. Ze heeft een 
hartziekte. En als gevolg van de beroerte 
die ze zes jaar geleden kreeg, is ze ge-
deeltelijk verlamd.
Eigenlijk zou Danila een beenprothese 
moeten. Hij kan dan zijn vrouw beter ver-
zorgen en wellicht eten koken en bood-
schappen doen. Nu is hij erg instabiel op 
zijn ene been. Regelmatig valt hij en komt 
dan moeilijk overeind. Toch is zo’n pro-
these onbereikbaar voor Danila. Het kost 

ongeveer 1800 euro. 
Hun inkomen kan deze kosten niet dra-
gen. Gezamenlijk krijgen ze 238 euro per 
maand. Dit is 178 euro pensioen van Da-
nila en Maria krijgt 70 euro vanuit haar 
invaliditeitsuitkering. Veel geld gaat naar 
hun medicijnen.
Samen wonen ze in hun gekochte huis. 
Deze bestaat uit één kamer en een keu-
ken. Het raam uit de keuken ontbreekt 
dus hebben ze er een stuk houten plaat 
in geplaatst. De deur van het huisje is be-
schadigd en sluit niet meer. Verder kampt 
het huis met grote vochtproblemen als 
gevolg van verscheidene lekkages. 
Al tien jaar zitten Danila en Maria zon-
der gas omdat zij de rekeningen niet 
meer konden betalen. Hun enige warmte-
bron is een fornuis, warm gestookt met 
een gascylinder.
Gelukkig verving de Roemeense stichting 
Ecce Homo het oude, versleten en ge-
broken bed van Maria in een nieuw goed 

bed. Deze stichting doet er alles aan om 
Maria en Danila zoveel mogelijk onder-
steuning te bieden. De maatschappelijk 
werker van hen probeert een prothese te 
krijgen en ze kijkt of het mogelijk is om 
een wettige, persoonlijke begeleider te 
verkrijgen voor mijnheer. Een groep vrij-
willigers van de lokale kerk zal de nodige 
reparaties aan het huis uitvoeren en de 
muren een nieuw verfje geven. Tenslotte 
is er geestelijke ondersteuning, wat voor 
Ecce Homo het belangrijkste is.
Ondanks alles heeft Maria een lichtpunt-
je in haar leven. Ze vertrouwt op God in 
deze omstandigheden. Maar haar man is 
overstelpd en ontmoedigd door de om-
standigheden van de laatste jaren. En 
niet in het minst over hun slechte woon-
omstandigheden.
De begeleider van dit gezin was diep on-
der indruk hoe Maria en Danila op deze 
manier en onder deze omstandigheden 
konden leven.

Een sponsorgezin
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Winteractie 2014
De wintervoedsel 
actie komt er weer 
aan! Van december 
2013 tot januari 
2014 kunt u geld 
voor voedsel pak-
ketten overmaken. 
 
Ecce Homo coör-
dineert de actie. 
Met hun medewer-
kers en vrijwilligers 
zorgen ze voor de 

boodschappen. Dozen vol met rijst, groentesauzen, ingeblikte 
groenten, olie, suiker, witte bloem, maïsmeel en boter zetten zij 
klaar om naar arme gezinnen te brengen.

Vanuit stichting Draagt Elkanders Lasten zijn er 85 sponsor-
gezinnen die een pakket krijgen. Daarnaast worden er door de 
stichting Ecce Homo nog eens ca. 300 gezinnen gesponsord. 
De overige voedselpakketten worden verdeeld onder de armste 
gezinnen. Wat zou het fantastisch zijn als al deze gezinnen een 
voedselpakket mogen ontvangen.

Door de economische crisis is de situatie van de arme gezinnen 
in Roemenië nog meer verslechterd. De winter is de moeilijkste 
periode. In Roemenië zijn ze heel streng. Dit jaar viel de winter, 
zelfs voor Roemeense begrippen, heel vroeg in. Al in september 
vielen de eerste sneeuwvlokken.

Tijdens onze laatste Roemenië reis waren we weer geschokt 
door de soms zeer gebrekkige huisvesting en grote armoede 
waarin menig arm Roemeens gezin leeft. We kunnen ons niet 
voorstellen hoe deze gezinnen moeten overleven gedurende de 
winterperiode. Help deze gezinnen de winter door!

Uit onze vorige voedselacties blijkt iedere keer weer wat een 
enorme impact deze pakketten op gezinnen hebben. Vaak ont-
vangen de gezinnen de voedselpakketten als een verhoring op 
hun gebed. In onze vorige nieuwsbrief heeft u enkele ontroe-
rende reacties kunnen lezen. We willen deze actie dan ook van 
harte bij u aan bevelen. Een pakket kost €15-,
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De kosten voor 
een voedselpakket 

bedragen € 15
 
Wilt u onze actie steunen, dan kunt u geld 
overmaken op rekeningnummer: IBAN
NL30INGB0670471046 t.n.v. Stichting 
Draagt Elkanders Lasten te Ridderkerk 
o.v.v. voedselpakket.
Natuurlijk is elk bedrag welkom en proberen 
we met het totaalbedrag zoveel mogelijk 
pakketten samen te stellen.

Hoeveel gezinnen 

verblijdt u met een 

pakket?
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Schoolmeubilair voor Roemenië 
 
In onze vorige nieuwsbrief stond een oproep of er nog mensen waren die 
schoolspullen overhadden. Dit omdat Sebastian van Pentru Tine een grote 
behoefte had aan schoolmeubeltjes, kasten, schrijf- en tekenmateriaal.

Een lezer attendeerde een familielid, de directeur van de Dordtse Buiten-
school (in Dordrecht). Deze school verhuisde naar een nieuw gebouw en 
veel oude materialen gebruikten ze niet opnieuw. De directeur benaderde 
ons of wij die spullen konden gebruiken. Met een kleine vrachtwagen gingen 
we erheen en al snel stond deze vol met tafeltjes en kasten. We konden 
zelfs nog een tweede auto vullen en brachten alles naar onze opslag.

Terwijl we ons vrachtwagentje vollaadden, viel ons oog op een mooi speel-
toestel op het plein. Zou deze ook beschikbaar zijn? De heer van Helden 
nam ons mee naar een ander plein en liet ons een ‘zo goed als nieuw’, 
schitterend speeltoestel zien. We konden deze meenemen, maar dan 
moesten we hem zelf afbreken.

Een aantal enthousiaste mannen ging de volgende dag opnieuw naar de 
school en demonteerden het speeltoestel. Dat was geen gemakkelijke klus. 
Ze waren met zijn drieën een hele dag bezig.

Na de zomervakantie haalden we alle spullen op en begin september 
werden alle spullen met een transport naar Roemenië gebracht. Het werd 
bijzonder enthousiast ontvangen door een aantal medewerkers van Pentru 
Tine. 

Tijdens ons bezoek aan Roemenië waren de meubeltjes en kasten (al ge-
verfd) al in gebruik: zie de foto’s!
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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
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