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Stichting 
Draagt 
Elkanders Lasten

Het jaar 2012 spoedt zich al 
weer naar het einde en wellicht 
heeft u gedacht dat het weer 
tijd wordt voor een nieuwsbrief 
van Stichting Draagt Elkan-
ders Lasten. Zoals gebruikelijk 
heeft u hem in de december-
maand weer in de hand. 
Ook deze keer treft u weer een 
verslag aan van een reis naar 
Roemenië in oktober jl. Een reis 
met een bijzonder tintje: We 
waren bij de bruiloft van Se-
bastian Mariniuc en –nu zijn 
vrouw- Diana. Een bijzondere 
belevenis. Daarnaast mochten 
we met 34 kinderen kleding en 
schoenen kopen. Ook een zeer 
indrukwekkende gebeurtenis 

als je merkt dat kinderen voor 
het eerst van hun leven in een 
winkel komen. Waarschijnlijk 
kregen ze voor het eerst iets 
nieuws. Een van de kinderen 
vroeg zelfs heel voorzichtig, 
“gaan we nu naar een kasteel?” 

Ik moest lang nadenken over 
een thema voor deze nieuws-
brief. Uiteindelijk kwam ik op 
het idee van ‘Toekomst’.
Een huwelijk: Het begin van een 
gezamenlijke toekomst van 
man en vrouw. 
Nieuwe kleding voor kinderen die 
dat nog nooit hebben gehad: 
Hoe ziet hun toekomst eruit?
We deelden een Bijbel uit aan 
een passant: Wat heeft dat 
voor gevolgen voor de toekomst 
van die vrouw? Enzovoort.

We hoorden van Liviu Balas 
dat de situatie voor ouderen 
er somber uitziet, omdat ze 
nauwelijks inkomen hebben (de 
overheidsuitkering bedraagt € 
80 per maand). Daarbij kunnen 
velen hun huis niet meer uit en 
zeker niet als ze in dorpjes in 
de bergen wonen. Ze kunnen 
vanwege hun ouderdom en li-
chamelijke beperkingen geen 
hout sprokkelen. En dus ook 
niet zorgen voor hun eigen 
brandstof, waardoor ze lijden 
in de kou. Er is nauwelijks geld 
voor voedsel en geen geld voor 
hoognodige medicijnen.

Wim Klippel
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Van de voorzitter

Midden in de stad werden we ge-
confronteerd met de armoede 
van een bejaarde. Ze liep op blote 
voeten -die waarschijnlijk al weken 
geen water meer hadden gezien- 
in een ochtendjas met daarover 
iets wat ooit een jas was. Ze kwam 
naar ons toe, terwijl we iemand 
anders aan een leesbril hielpen. 
Ze maakte ons duidelijk dat ze 
slecht kon zien. We maakten haar 
gelukkig met een bril. Maar of het 
de goede sterkte was? We weten 
het niet. Waar ze woonde? We we-
ten het niet. Wat ze te eten had? 
We weten het niet. Wat we wel we-
ten, is dat er zo velen zijn in Roe-
menië. De toekomst van ouderen 
ziet er zeer somber uit, omdat de 
economische crisis voor hen hard 
toeslaat. 

Ecce Homo wil een programma 
opzetten om deze mensen te on-
dersteunen met maatschappe-
lijke begeleiding door een sociaal 
werker. Dit lost niet de problemen 
op van deze grote groep. Want in 
Cluj-Napoca wonen al 6100 ou-

deren met een minimaal inkomen, 
maar de sociaal werker kan ze wel 
structuur leren en in aanraking 
brengen met de Bijbel.   

We kunnen alleen maar bidden 
dat het voor hen mag worden 
wat we een jonge vrouw hoorden 
zeggen die in het gezinssponsor-
project zit: “Ik heb geleerd dat 
Christus kennen belangrijker is 
dan een huis, kleding en eten.” 
“Zoekt eerst het Koninkrijk van 
God en Zijn gerechtigheid, en 
al deze dingen zullen u worden 
toegeworpen.”(Matth. 6:33). Dat 
is toch het hoofddoel van onze 
Stichting. Met dergelijk uitspra-
ken mogen en kunnen we consta-
teren dat God niet alleen op het 
materiële vlak zegent, maar ook 
op het Geestelijke.

We vragen u ook in de toekomst 
te blijven bidden voor het werk 
voor hen die ons gebed en hulp zo 
nodig hebben. Blijft u ons steunen 
met helpen?

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 2013 toe.

Winter nabij Valea Draganului
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Verwarming in Pentru Tine 

Massaal reageerden lezers op 
bovenstaande tekst in de vorige 
nieuwsbrief. De giften stroomden 
binnen en eind augustus hadden 
we het benodigde geld bij elkaar.

Inmiddels zijn ze in Pentru Tine al 
gestart met de aanleg van het lei-
dingwerk en het plaatsen van de 
radiatoren. Tijdens ons recente 
bezoek was de klus geklaard. Al-
leen restte nog één vergunning 

van de gemeente, daarna wordt de 
gasmeter geplaatst. De verwach-
ting is dat het begin november kan 
gebeuren. We hopen dus dat, als u 
dit leest, de kinderen in een goed 
verwarmd gebouw zitten.

Namens de kinderen van Pentru 
Tine en hun begeleiders willen we u 
heel hartelijk bedanken.

Wim Klippel

Afgelopen winter is gebleken dat verwarming met houtkachels niet voldoet. De ruimtes zijn niet vol-
doende warm te krijgen als de buitentemperatuur daalt naar meer dan 30 graden onder nul. De rook 
afvoer is niet goed waardoor er ernstige rooklucht in de ruimtes heerst die bij binnenkomst al op de 
adem slaat. Dit werd onlangs door een delegatie van ons bestuur persoonlijk vastgesteld. Er lagen 
kinderen te slapen naast een houtkachel. 
Afgelopen winter was het zo ernstig dat gedurende 5 weken de kinderen niet konden komen. Daar-
naast is hout en transport ervan erg duur. Om deze problemen op te lossen en het klimaat te verbete-
ren is de grootste wens om nog voor komende winter een centraal verwarmingssysteem aan te leggen.
Stichting Draagt Elkanders Lasten wil daar graag bij helpen. Er is al een CV ketel en diverse radiato-
ren. Maar er moet een dure gasleiding worden gelegd vanaf de straat naar het gebouw.
Om het geheel te realiseren zijn de resterende kosten ongeveer € 6000.
Help daarom kinderen aan warmte en stort uw gift op onderstaand rekeningnummer onder vermel-
ding van ‘warmte’.
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Lea en Cristina, twee Roemeense 
meiden, organiseerden een spon-
sorfietstocht van 2525 kilometer. 
Op twee september vertrokken ze 
vanuit Cluj-Napoca (Roemenië) 
richting Barcelona (Spanje). In-
middels is de tocht volbracht. Een 
enorme prestatie. 

Cristina en Lea fietsten in 25 da-
gen 2525 kilometer voor 25 kinde-
ren in tehuizen. Tijdens ons laatste 
bezoek aan Roemenië ontmoetten 
we de twee meiden. Ze vertelden 

dat ze van alles en nog wat heb-
ben meegemaakt. Het was niet al-
tijd even gemakkelijk voor ze. Soms 
hadden ze dagen achter elkaar re-
gen, of was het juist heel erg warm. 
Maar ze ontmoetten ook bijzon-
dere mensen. Diverse keren boden 
wildvreemden onderdak en eten 
aan. Onderweg verzamelden zelfs 
mensen geld voor Cristina en Lea, 
toen ze hoorden dat ze een spon-
sorfietstocht fietsten.

Ook gelden de spreekwoordelijke 
‘zware laatste loodjes’ voor de reis 
van de dames. Met de ‘haven’ in 
zicht, het laatste stuk naar Bar-

celona, stond er een sterke tegen-
wind. Zouden ze het wel halen om op 
tijd ‘binnen’ te zijn? Zo dicht bij de 
eindstreep? Maar het is ze gelukt 
in 25 dagen. 

Als een rode draad hoorden we dat 
ze steeds mochten ervaren dat 
God hun geleide was; dat Hij hen 
hielp, en krachten gaf om door te 
gaan. Als bestuur hebben we de 
binnengekomen giften voor dit doel 
aangevuld tot € 1000. De totale 
opbrengst van deze actie bedraagt 
€ 5800. De opbrengst is bestemd 
voor de Roemeense kindertehuizen 
‘La Noi’ en ‘A-mic’ te Cluj-Napoca.

Weer thuis!

Verwarming in Pentru Tine 

Vertrek vanuit Cluj-Napoca
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Reisverslag 
Roemenië        

4 t/m 12 oktober 2012

Donderdag 4 oktober
De reis start in Ridderkerk. Arie 
leest eerst Psalm 146. Daarna 
gaan we op reis. Familie en beken-
den zwaaien Leo, Leni, Wim en Roe-
lie uit en vol goede moed gaan we 
door de stromende regen op weg 
naar Gorinchem om Eline op te ha-
len. Zij komt net aan als wij er arri-
veren. We laden de spullen in en we 
vervolgen de weg richting Arnhem, 
Keulen, Frankfurt en uiteindelijk de 
Oostenrijkse grens. 
Onderweg stoppen we regelmatig 
voor een kopje koffie en iets lek-
kers. De thuisblijvers hebben ons 
daarvan rijkelijk voorzien. We staan 
elke stop in de stromende regen 
te schuilen onder de klep: maar we 
blijven positief. We verwachten de 
zon vandaag nog te zien. En ja, die 
zien we ook eventjes. Wim stelt voor 

dat we een parkeerplaats opzoe-
ken zodat hij in het zonnetje van 
een sigaartje kan genieten, maar 
we rijden door. We kunnen niet lang 
van de zon genieten, want al snel 
begint het weer te regenen. 
Rond acht uur bereiken we de Oos-
tenrijkse grens. We stoppen er om 
iets te eten en gaan daarna weer 
verder. Het is gelukkig droog! We 
kunnen zelfs Wenen zien, kleine 
lichtjes beneden in het dal. Om 
twaalf uur gaan we de grens van 
Hongarije over. Het verkeer in Hon-
garije blijft apart. Het lijkt wel alsof 
verkeersregels er zijn om je  vooral 
niet aan te houden. De eerlijkheid 
gebiedt om te zeggen dat er wei-
nig logica in de infrastructuur zit: 
opeens sta je op een rotonde die 
daar zonder reden ligt. Dat levert 
af en toe bloedstollende momen-

ten op. Vooral als er vlak voor onze 
neus een grote vrachtwagen een 
poging doet om in te halen, maar 
toch op het laatste moment be-
sluit om zijn vrachtwagen vlak voor 
ons te laten rijden. Gelukkig gaat 
het allemaal goed en staan we om 
vijf uur op het bekende plekje vlak 
voor de Roemeense grens; ons vas-
te ontbijtplekje.  Maar het is nog 
een beetje vroeg om te ontbijten, 
dus besluiten we een tukje te doen. 
Maar ja, als er net iemand heel 
erg wakker is en anderen de slappe 
lach krijgen, komt daar niet zoveel 
van. Daarom rijden we door naar 
Roemenië. Om zes uur Nederlandse 
tijd -en zeven uur Roemeense tijd- 
passeren we de grens. De douane-
beambte bekijkt onze paspoorten 
en glimlacht zelfs. We wisselen 
geld in een wisselkantoortje. Na 

Tekst: Eline Crum

Deelnemers:
v.l.n.r
Leo Nugteren
Leni Nugteren
Roelie Gouweloos
Wim Klippel
Eline Crum
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Reisverslag 
Roemenië        

4 t/m 12 oktober 2012

anderhalf uur rijden, vinden we een 
prachtig plekje om te ontbijten. We 
staan bovenop een bergpas, heer-
lijk in het zonnetje. We halen het 
gasstelletje tevoorschijn uit de 
bus, zetten koffie en bakken eitjes. 
Dat is genieten. Tijdens het ontbijt 
pakken we ook de verrassingspak-
ketten van de kinderen van Leo en 
Leni vast uit. Die blijken van alles te 
bevatten, zelfs hondenbrokken. We 
komen helemaal bij en het laatste 
stukje van de reis vangt aan. We 
zijn duidelijk in Roemenië. We zien 
weer paarden en wagens langs de 
kant van de weg staan, oude krom-
gewerkte mensen en zigeunervrou-
wen met lange rokken. Maar ook 
snelle zakenlui in luxe auto’s. Het 
voelt een beetje als thuiskomen.
Om een uur arriveren we bij Ecce 
Homo. Zij ontvangen ons met koffie 
en eten. We genieten van een bord 
spaghetti Bolognese en pakken 
daarna de bus uit. We hebben zelfs 
tijd om ons op te frissen.
Peter Morar, de man van Rodica, 
verwacht ons om vier uur. Rodica 
is naar een conferentie in Cluj en 
daarom geeft Peter ons een rond-
leiding door het gebouw. Het hele 
gebouw van hun organisatie is ver-
bouwd. Ze hebben een prachtige 
zaal gemaakt waar de fysiothera-
peute vier patiënten kan behande-
len. De wachtruimte wordt momen-
teel omgebouwd tot ruimte voor 
de ergotherapie. Ook de keuken en 
de vloer zijn aangepakt. Het hele 
gebouw ziet er schoon en fris uit. 
Peter legt uit dat ze zich in de toe-
komst willen richten op fysiothe-
rapie, verstrekken van medicatie 
en het kinderproject dat voor de 
zevende keer van start zal gaan. 
Vanuit dat project worden kinderen 
van de straat, uit gezinnen met 
verslaafde ouders of eenouderge-
zinnen gekoppeld aan een buddy. 
Op dit moment nemen er vijftig kin-

deren deel aan het project en zijn 
er vijftig christelijke studenten die 
hen begeleiden. De buddy’s bren-
gen zo’n drie  uur per week door 
met de kinderen. Ze helpen ze met 
huiswerk, maar beantwoorden ook 
levensvragen.
Peter laat een prachtig doek zien 
van de afronding van het project 
van het afgelopen jaar: twee grote 
harten die elkaar raken. De oudere 
die de jongere helpt. We nemen af-
scheid van Peter en gaan langs bij 
Nellu. Een andere oude bekende. Hij 
is nog niet thuis van zijn werk. Zijn 
dochter ontvangt ons en beloofd 
dat haar vader er over een kwar-
tiertje zal zijn. Nellu staat binnen 
vijf minuten al in de deuropening 
en ontvangt ons als vanouds. We 
wisselen nieuwtjes uit en komen 
erachter dat Nellu en zijn vrouw 
aanstaande zondag ook tijdens 
de bruiloft aanwezig zullen zijn. We 
hopen hen dan weer te zien. Na een 
half uurtje nemen we afscheid en 
gaan we terug naar Ecce Homo. 
Daar eten we een broodje en slui-
ten we met elkaar de avond af. 

Zaterdag 6 oktober 
Na een heerlijke nachtrust gaan 
we na het ontbijt naar A-Mic. We 
zijn iets aan de late kant, want we 
dachten dat we om tien uur op-
gehaald zouden worden. Dat bleek 
niet zo te zijn, dus gingen we zelf 
op zoek naar A-mic.  We vonden 
het en de kinderen kwamen naar 
buiten gerend. Ze begroetten ons 
en we gingen op pad richting de 
appelboomgaard. Volgens Râzvan 
was het 65 kilometer rijden, dus 
we zetten ons schrap. Het eerste 
stukje van de rit gaat over hoofd-
wegen, maar zodra we die verlaten 
gaan we de beruchte Roemeense 
wegen op. Het landschap en het 
uitzicht is prachtig. De heuvels 
hebben terrassen en af en toe 
zien we een schaapherder met zijn 
kudde. Boeren halen hun oogst bin-
nen en de rest van het land wordt 
schoongebrand. Achter elke bocht 
ontdekken we wel iets nieuws. Af 
en toe rijden we een boerendorpje 
door, ook daar zijn de mensen druk 
bezig. Maar de wegen. We door-
staan het laatste deel van de rit 

Als wij vragen of ze een Bijbel wil, antwoordt ze daar met een gretig ‘ja’ op. 
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hobbelend en bobbelend. Het is 
maar goed dat er gordels in zo’n 
bus zitten.
Eindelijk komen we bij de boom-
gaard aan. We halen de kratjes 
uit de auto en we lopen door een 
houten poortje de boomgaard in. 
Daar staan de appelbomen al op 
ons te wachten, vol met appels. De 
eerste kratjes zijn al snel gevuld, 
maar de appels blijken nog best 
vast te zitten. Dus halen we een 
ladder tevoorschijn en klimmen er 
drie kinderen de boom in. Na ruim 
twee uur plukken zijn alle kratten 
vol, de kinderen het zat en gaan wij 
weer terug naar A-mic.
We zijn uitgenodigd voor de lunch 
bij La-Noi. Als we daar aankomen 
nemen ze ons gelijk mee naar de 
eetzaal en gaan we aan de tafel 
zitten. De snoetjes van de kinderen 
zitten onder de verf en we vragen 
ons af hoe dat toch komt?! Na een 
gezellige maaltijd gaan de kinderen 
buiten spelen. Alle kinderen krijgen 
een klein presentje, sommige spon-
sorkinderen krijgen een cadeau van 
hun sponsors. We krijgen ook de 

bibliotheek – of studieruimte- van 
La-Noi te zien. Deze ruimte knap-
pen de kinderen met hulp van be-
geleiding op. We spelen en kletsen 
een half uurtje met de kinderen. 
Dan komt Lavina, een van de so-
cial workers van Ecce Homo, ons 
ophalen. Samen met haar gaan wij 
gezinnen bezoeken. Lavina bezoekt 
een gezin met een vrouw, dochter 
Alexandra en zoon van vier jaar. 
Lavina spreekt niet zo goed Engels 
en laat daarom het jaarverslag 
over dit gezin zien. Ze verteld dat 
ze het leuk vindt om bij dit gezin op 
bezoek te gaan, omdat het steeds 
beter gaat. Eind dit jaar stopt de 
hulp van Ecce Homo dan ook. Veras-
send genoeg spreekt de vrouw zelf 
wel goed Engels. Ze is zo nerveus 
dat ze soms niet uit haar woorden 
komt. De man van het gezin is een 
aantal maanden per jaar in Duits-
land aan het werk. Hij stuurt af en 
toe geld op, waarvan de vrouw de 
rekeningen betaald. De schulden 
van het gezin zijn bijna afgelost 
en dat is ook te zien. Het huis ziet 
er netjes uit en er staat moderne 

apparatuur  (wasmachine en mag-
netron). De vrouw stond eerst erg 
vijandig tegenover het geloof, maar 
langzaamaan is daar een verande-
ring in gekomen. Ze getuigt zelfs 
van haar geloof in God tegen ons. 
Als we afscheid genomen hebben 
gaan we naar het volgende gezin. 
Deze bestaat uit een vader, een 
moeder en twee kinderen. Zij wo-
nen in een kamertje van drie bij drie 
vierkante meter. In het andere ka-
mertje van het huis woont de moe-
der van de man. Het gezin heeft 
veel schulden. Gelukkig heeft de 
man nu een vaste baan en er komt 
langzaam verbetering in de situa-
tie. Dit stel woont al veertien jaar 
samen en willen nu gaan trouwen. 
De vrouw vraagt Lavina om een 
trouwjurk, en zij belooft op zoek te 
gaan. We geven wat presentjes aan 
de vrouw en kinderen en gaan weer 
verder.
Als we voor het volgende gezin 
spullen pakken, stopt er een oud 
vrouwtje. We geven haar een deken-
tje en een leesbril. We vragen of ze 
een bijbel heeft. Ze vertelt dat ze 
alleen het nieuwe testament heeft. 
Als wij vragen of ze een Bijbel wil, 
antwoordt ze daar met een gre-
tig ‘ja’ op. Zodra ze hem in handen 
heeft, leest ze een vers uit psalm 
25 voor ons.
Een ander gezin dat we bezoeken, 
hebben we een eerder jaar ook be-
zocht. Hun huis was net afgebrand 
en op een andere plek werd er voor 
hen een nieuw huis gebouwd. Dit 
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‘huis’ blijkt te bestaan uit een ka-
mer en een toilet met wasbak. Het 
is een twee-onder-een-kapwoning, 
want het huisje ernaast heeft de-
zelfde indeling. Daar woont de zus 
van de man met haar gezin. In het 
eerste huisje brandt de kachel 
gezellig, ook al is het buiten meer 
dan twintig graden. Waarschijn-
lijk brandt de kachel om het eten 
op te koken. Lavina vertelt dat de 
vader een pensioen krijgt, omdat 
hij psychische problemen heeft. 
De moeder heeft na de brand ook 
een periode gehad waarin ze het 
moeilijk had om de brand te ver-
werken. Naast het pensioen en de 
kinderbijslag heeft dit gezin geen 
andere inkomsten. In de kleine 
ruimte staat een bed, een stapel-
bed, een kast en een tafel. Ruimte 
voor meer meubels is er niet. Ook 
dit gezin probeert zijn schulden af 
te lossen. 
We lopen ook naar de ‘buren’. We 
treffen daar de dochter met haar 
oma. In het huisje ligt een matras 
op de grond en er staan koffers 
met de kleding van het gezin. In een 
hoekje staat een kachel. Lavina 
vertelt dat de situatie al is verbe-
terd, omdat er verf op de wanden 
en het plafond zit. De badkamer 
is ook af, er staat een toilet en 
er hangt een wasbak. Maar de ko-
zijnen van de deuren staan los in 
de sponning. Oma wijst vaak naar 
boven. We dachten dat ze het ge-
schilderde plafond bedoelde, maar 
ze prijst God dat we er zijn. Lavina 

vertelt dat haar mentale gezond-
heid achteruit gaat. Maar dat niet 
alleen: de vrouw vraagt ons om een 
bril. We halen het doosje met bril-
len en ze past een voor een de bril-
len. We kunnen niet verstaan wat 
ze zegt, maar het moet wel grappig 
zijn, want de kleindochter hangt 
slap van het lachen in de deurope-
ning. Nadat oma is voorzien van 
een bril, gaan we terug naar de bus. 
Oma loopt met ons mee en wil met 
ons op de foto. Net als we wegrij-
den blijkt dat de tamtam hier snel 
aanwezig is, want er staan al wat 
vrouwtjes bij het raam die om een 
leesbril vragen. Dan beginnen we 
met passen en meten, helaas zit 
er voor een vrouw niet de juiste 
ertussen. Er staat ook een Hon-
gaars boertje bij, hij past ook alle 

brillen en vertrekt uiteindelijk met 
een hippe bril met diamantjes.
Dan komt er een krom oud vrouwtje 
voorbij. Ze is onbeschrijfelijk groe-
zelig, draagt een badjas als jurk, 
daarover een schort en iets wat 
ooit een jas is geweest. Ze heeft 
oude sandalen aan haar blote voe-
ten, die maanden geen washand 
hebben gezien. Ze staat even te 
kijken bij de bus en op onze uitno-
diging past ze ook een bril. Ze is er 
heel blij mee. We besluiten haar ook 
een deken en een flink stuk zeep 
te geven. Ze bedankt ons uitvoerig 
met een knuffel en zwaait naar ons.
We brengen Lavina weer naar haar 
huis. Ze geeft ons wat vers gepluk-
te druiven mee; ze is zo blij dat we 
haar thuisbrengen. 
Om acht  uur staan we op de stoep 
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bij A-Mic. Het eten wacht al op 
ons. We eten konijn uit eigen tuin. 
Hij is een beetje taai, zou hij oud 
zijn? Na het eten pakt een van de 
kinderen de gitaar en zingen we 
met elkaar. Rond een uurtje of tien 
gaan we terug naar Ecce Homo en 
drinken we nog wat met elkaar. We 
zijn erg benieuwd wat morgen ons 
gaat brengen.

Zondag 7 oktober
Vanmorgen waren we er op tijd uit, 
want het is de dag van de bruiloft. 
Dat betekent dat de dames zich 
eerst moeten optutten en de man-
nen zich in pak moeten hijsen. Om 
kwart over negen haalt Râzvan ons 
op. Als we bij de kerk aankomen, 
preekt Nellu al uit Openbaring 21. 
Hij spreekt over de nieuwe hemel 

en de nieuwe aarde, en daarna nog 
een gedeelte uit Openbaring 19: 
de bruiloft van het Lam. De preek 
wordt niet voor ons vertaald, maar 
gelukkig staat er een beamer die 
stukjes projecteert, zodat wij het 
toch een beetje kunnen volgen.
Om iets over tien komt de familie 
de kerk inlopen. Sebastian gaat 
vooraan in de kerk staan. Dan 
komt ook Diana met haar vader 
binnen. Hij geeft haar weg. 
Als eerste houdt de oom van Se-
bastian een toespraak. Hij vertelt 
over het belang van het huwelijk; 
dat het goed is voor een man om 
een vrouw naast zich te hebben, die 
hem ondersteunt en helpt. Daarna 
zingt het koor een lied en draagt 
een klein meisje een gedicht voor. 
Vervolgens houdt iemand uit de ge-

meente van Diana een toespraak. 
De man benadrukt dat een open 
communicatie het belangrijkste is 
in het huwelijk. Dan volgt er een lied 
en een gedicht. 
Daarna is het moment van de hu-
welijkssluiting. Diana en Sebastian 
spreken de beloftes uit naar elkaar 
en knielen dan neer. De voorgan-
ger van de gemeente zegent het 
bruidspaar en de gemeente zingt 
het lied: ‘stromen van zegen’. Na 
de huwelijksvoltrekking volgt er nog 
een korte toespraak en zingen Se-
bastian en Diana zelf een lied. 
Daarna is de dienst afgelopen. Ie-
dereen mag nu het bruidspaar feli-
citeren. Er blijken nog meer Neder-
landers aanwezig te zijn. Een paar 
goede vrienden van Diana. 
Râzvan rijdt ons voor naar de 
feestlocatie. Het is een grote zaal 
met prachtig gedekte tafels. Over-
al staat een bord met eten klaar. 
Het duurt een tijdje voordat het 
bruidspaar binnen is, maar als ze 
er zijn kan het feest echt beginnen. 
Na de eerste gang mag iedereen 
met het bruidspaar op de foto: alle 
170 gasten. Halverwege de middag 
heeft vooral de bruidegom moeite 
om te blijven lachen. Maar ze blij-
ven vrolijk.
De gasten doen ook spelletjes 
en stukjes. Iedere tafel krijgt een 
briefje met een aantal woorden. 
Bijvoorbeeld parfum, bloemblaad-
jes, koets, wandelstok en sjaal. 
Daarvan moeten we een liedje, ver-
haaltje of gedicht maken. De col-
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lega’s van Ecce Homo maken het 
grappigste stukje. Tussendoor 
wordt elke keer een gang van het 
eten opgediend. Het was al met al 
een gezellige avond.

Maandag 8 oktober
We vertrokken vanmorgen om zeven 
uur naar Botosani. Omdat we al-
lemaal al een keer in de Bicaz kloof 
zijn geweest, nemen we de korte 
route via Dej. De wegen zijn goed 
begaanbaar. We drinken boven op 
het bekende uitkijkpunt een kopje 
koffie. Er zijn daar een paar vuil-
nismannen bezig en we maken een 
praatje met ze. Een van de mannen 
komt de berg afwandelen met zijn 
handen vol paddenstoelen. Hij ver-
telt dat ze die hier voor een euro 
verkopen, terwijl je er in Nederland 
gerust 25 euro voor een kilo be-
taalt. We vragen of ze echt te eten 
zijn en een van de mannen neemt 
prompt een hap van de ongewas-
sen, rauwe paddenstoel. Daarna 
gaan ze weer verder en wij ook. Om 
half vier arriveren we in Botosani. 
Nadat we de spullen hebben uit-
gepakt, besluiten we een rondje te 
lopen. Onderweg komen we langs de 
visboer. Een paar mannen staan 
een bestelwagentje vol vis uit te 
laden. Het zijn echt joekels van 
vissen. Leo mag een steur van een 
halve meter vasthouden. Helemaal 
volgens de HACCP regels gaat het 
niet: af en toe glipt er een vis de 
bak uit en komt op straat terecht. 
Maar deze wordt gewoon terug in 

de bak gemikt. Ook hebben ze een 
karper gevangen, het beest is het 
er zelf niet mee eens en blijft spar-
telen in de bak.
Na het rondje wandelen gaan we 
terug naar het pension om een 
hapje te eten. Daarna pakken we 
de rugtassen voor de kinderen in. 
We kunnen niet wachten om de ge-
zichten van de kinderen te zien. Na 
een gezellige avond gaan we slapen.

Dinsdag 9 oktober
Vanmorgen haalt Laurentiu ons 
om negen uur op. We gaan naar 
Pentru Tine. Eerst krijgen we een 
rondleiding door het gebouw. We 
zijn verrast hoeveel werk er is ver-
zet in zo’n korte tijd. Bij de ingang 
is een deur geplaatst zodat de 
warmte niet verloren gaat in het 
grote trappenhuis. Er is een toilet 
gemaakt voor het personeel. En op 
de hele verdieping hangen de radi-
atoren al op, aangesloten en wel . 
Alleen de gasaansluiting moet nog 
gebeuren. In het grote lokaal heb-
ben klusjesmannen een fonteintje 
gemaakt voor de kinderen waar ze 
hun handen kunnen wassen. Ach-
terin zijn er nog mannen bezig met 
de ruimte voor de cv-ketel en het 
gastenverblijf. Alles ziet er keurig 
netjes uit. De kleine kinderen zitten 
in de ruimte ernaast te kleuren. 
Als we binnenkomen om een kijkje 
te nemen, zien we dat er veel nieu-
we gezichtjes tussen zitten. André 
legt uit dat er een aantal kinderen 
zijn verhuisd naar een andere stad, 

of dat ze zijn gestopt met deelna-
me aan het project. Als wij koffie 
drinken en verder bijkletsen, maken 
anderen het eten voor de kinderen 
klaar. Die gaan eerder eten, zodat 
ze met ons meekunnen om kleding 
te kopen. Ondertussen pakken wij de 
bus uit en spelen Leni en Roelie met 
de meegebrachte poppenhuizen. 
Als de kinderen hun brood opheb-
ben, gaan ze in busjes mee naar de 
Carrefour. De kinderen lopen hand 
in hand de winkel in. We moeten een 
tijdje onderhandelen voordat we 
mogen filmen in de winkel. Dan gaat 
de stoet kindjes met een bewaker 
in het kielzog de winkel in. André 
vertelt dat sommige kinderen nog 
nooit in een grote winkel zijn ge-
weest. Er vraagt zelfs een meisje 
of we naar een kasteel gaan. 
Dankzij Roelies ervaring met kin-
derkleding passen, zijn binnen mum 
van tijd alle kinderen voorzien van 
een trainingspakje. Laurentiu en 
André proberen nog korting te re-
gelen, maar dat lukt niet. Wel krij-
gen alle kindjes een plak chocolade 
van de winkel. De kinderen hebben 
geen idee wat ze overkomen. De 
Carrefour heeft geen schoenen op 
voorraad, dus zoeken we een schoe-
nenwinkel op. De kinderen krijgen 
een tekenfilmpje te zien, terwijl ze 
ondertussen een voor een schoe-
nen te passen krijgen. De kinderen 
blijven keurig netjes op hun beurt 
wachten. Het winkelpersoneel en 
de bewaker hebben pret in die hele 
kinderschare. 
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Een uurtje later hebben alle kinders 
een nieuw trainingspakje en een 
paar schoenen. Vlug gaan we terug 
naar Pentru Tine, waar ze ook nog 
eens een tasje met spulletjes en 
snoep krijgen. Maar we moeten weer 
de bus in, want we gaan mee om de 
kinderen weg te brengen. De ouders 
komen de kinderen van de bus halen. 
Al die blije gezichtjes van de kinde-
ren en dankbare ouders maken dat 
deze morgen niet meer stuk kan. 
Na de lunch bij Petru Tine halen 
wij de grote kinderen op. Zij zitten 
eerst braafjes aan hun huiswerk 
en krijgen daarna een (waarschijn-
lijk enige) warme maaltijd. Voor de 
maaltijd zingen we een lied en de 
kinderen eten hun maaltijd van die 
dag keurig netjes op. 
In de grote zaal laten ze wat lied-
jes horen en leren wij hen op onze 
beurt: ‘hoofd, schouders, knie en 
teen’. Dat blijkt een hit, want ze 
kunnen er geen genoeg van krijgen. 
Toch wordt het tijd om te gaan 
winkelen, want vanmorgen gingen 
we op pad met veertien kleintjes, 
maar de twintig boefjes die van-
middag met ons meegaan, is an-
dere koek. Dus gaan we weer op 
pad naar de Carrefour. Tot onze 
verbazing gaan de kinderen zo mak 
als een lammetje in een rij staan. 
Ook in de winkel staan ze netjes te 
wachten tot ze aan de beurt zijn. 
Ook deze groep kinderen krijgt een 
chocoladereep. 
De volgende stop is weer bij de 
schoenenwinkel. We splitsen de 

groep  en we kunnen weer begin-
nen met schoenen passen. Leo en 
Eline houden de kinderen die buiten 
blijven, bezig. Na een aantal keer 
‘hoofd, schouders, knie en teen’ 
gaan we over op ‘schipper mag ik 
overvaren?’ We doen het drie keer 
voor en daarna staat er een groep 
Roemeense kinderen uit volle borst  
‘schipper mag ik overvaren?’ te zin-
gen op de parkeerplaats. Het was 
heel leuk om te zien hoe snel ze dat 
oppikken. Als de hele groep is voor-
zien van schoenen gaan we terug 
naar Pentru Tine. Daar krijgen alle 
kinderen een rugtas met inhoud. 
We krijgen allerlei bedankjes in het 
Engels, Roemeens en Duits. Maar 
voor ons zijn de blije gezichten al 
voldoende. Als de kinderen naar 
huis gebracht worden nemen wij 
ook afscheid van Pentru Tine, de 
kinderen, André en zijn vrouw en de 
andere vrijwilligers. 
In ons pension genieten we nog na 
van een fijne dag.

Woensdag 10 oktober
Laurentiu zwaait ons deze morgen 
al om acht uur uit. We vouwen ons in 
de bus, om weer terug te gaan naar 
Cluj. De reis gaat voorspoedig. De we-
gen na Botosani zijn prima. Als we in 
Cluj aankomen, heet Liviu en enkele 
personeelsleden van Ecce Homo ons 
welkom. Liviu’s dochter Cristina en 
een vriendin hebben een presentatie 
gemaakt. We bekijken deze, eten en 
nemen ook afscheid van hen. We pak-
ken de koffers in en laden die vast in 

de bus, want morgen is het weer tijd 
om naar huis te gaan.

Donderdag 11 oktober
Het is pikkedonker als we de laat-
ste spullen inpakken en Ecce Homo 
verlaten. We rijden Cluj uit op weg 
naar Oradea. Gaandeweg wordt het 
steeds lichter. Als we bij de grens 
aankomen is het dag. We kunnen 
zonder problemen doorrijden. Hon-
garije is hetzelfde als op de heen-
reis: vlak een saai. Toch lijkt het veel 
langer geleden dan een weekje dat 
we hier in tegenovergestelde richting 
reden. We zijn ook zo door Oosten-
rijk. Om zes uur ’s avonds bereiken 
we de familie Lösl. De oude baas is 
net zo aardig en belangstellend als 
altijd en mevrouw rent ijverig heen 
en weer om alles te regelen. We heb-
ben eigenlijk twee kamers geboekt, 
maar dat zou betekenen dat Leo en 
Leni apart moeten slapen. Dit gaat 
Lösl te ver. Een echtpaar behoort bij 
elkaar te slapen. Het gevolg is: we 
krijgen drie slaapkamers tot onze 
beschikking. 
Als we op zoek gaan naar eten, 
blijkt dat het in dit dorpje niet 
mogelijk is. Dus gaan we in de 
bus naar het volgende dorpje. 
Daar zien we iemand bij een pen-
sion buiten staan en Leo vraagt in 
zijn allerbeste Duits: “Können wir 
hier essen?” Waarop de man ant-
woordt: “Ja, wat mij betreft wel”. 
Het blijken Nederlandse vracht-
wagenchauffeurs te zijn die ook op 
terugreis zijn vanuit Roemenië. Zij 
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hebben voor een andere stichting 
goederen gebracht. Na een heer-
lijke en gezellige maaltijd gaan we 
terug naar Lösl. Daar evalueren we 
de reis en gaan we op tijd slapen.

Vrijdag 12 oktober
Het laatste dagje van deze reis. 
Duitsland is nog best een groot land 
als je er doorheen moet rijden. Be-
halve een paar files gaat het opper-
best. Ook in de bus zit de stemming 
er goed in. Tijdens een van de stop-
pen, eten we onze heerlijke broodjes 
op (die zijn vanmorgen vers door de 
bakker bezorgd bij mevrouw Lösl).
Om zes uur bereiken we Gorinchem 
waar we een kopje koffie krijgen. Wim 
sluit de reis af met Johannes 15 en 
een dankgebed voor de goede reis 
en behouden thuiskomst. Eline en 
haar familie zwaaien de rest uit die 
door moet naar Ridderkerk. Ook zij 
worden opgewacht door familie en 
bekenden. 
De Roemeniëreis van oktober 2012: 
een reis die anders was dan andere 
keren. Een reis van blijdschap (bij 
Sebastian en Diana, bij de kinderen 
in Botosani en hun ouders), een reis 
waarin kleine veranderingen in Roe-
menië zichtbaar zijn (de kinderen 
die zelf het kindertehuis aan het 
opknappen waren, de sponsorfiets-
tocht), een reis waar we oude be-
kenden weer mochten ontmoeten en 
waar we met nieuwe mensen kennis 
mochten maken. Maar vooral een 
reis waar we allen met voldoening en 
blijdschap op terug kunnen zien.

advertentie
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Terugblik

Grote gift voor hulp in Roemenië
 
De Hervormde Gemeente te Rijsoord organiseerde op 1 december 2011 een gemeenteavond. Zij vroegen 
of onze stichting iets wilde vertellen over wat voor werk wij in Roemenië mogen doen. We lieten een video 
zien en deze maakte een diepe indruk. Al snel werd besloten om de opbrengst van de actie ‘Samen over de 
Brug’ te geven aan onze stichting. 

Hiertoe werd er een winter –en zomerfair georganiseerd, respectievelijk 28 januari en 12 mei 2012. Op een 
vrijwilligersavond overhandigde mevrouw Romijn, de voorzitter van ‘Samen over de Brug’ de opbrengst aan 
ons bestuurslid Roelie Gouweloos. Een cheque van €6250. Een onvoorstelbaar hoog bedrag. Dit betrof de 
helft van de opbrengst. De andere helft is voor het restauratiefonds van de kerk.

Het geld willen we besteden aan ons opvangproject ‘Pentru Tine’ te Botosani. Alle 34 kinderen krijgen een 
gevulde rugtas, schoenen en een trainingspak. U leest er elders in dit blad meer over. Verder konden we 
vanuit dit bedrag een zomerkamp voor de kinderen mogelijk maken en tenslotte geven we een bijdrage om 
het centrale verwarmingssysteem te realiseren in het opvanghuis.

Jaarlijkse verkoping

De jaarlijkse verkoping was op zaterdag 
1 september 2012; zoals gebruikelijk in 
het kerkgebouw ‘De Kern’ te Ridderkerk 
Slikkerveer. Het weer zat mee, zodat we 
rondom de kerk ook de nodige activi-
teiten konden doen. Hoewel het aantal 
bezoekers afneemt, kunnen we toch 
terugzien op een geslaagde verkoping 
met een resultaat van € 2121,05 
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Informatieavond
De informatieavond op 3 juli 2012 was een bui-
tengewoon succes.  Er was een bomvolle zaal, een 
indringende film en presentatie. We zien terug op 
een indrukwekkende avond met een schitterende 
opbrengst van € 656,81.

Zangavond 
Op 13 oktober 2012 genoten we van een zangavond in 
de Maranathakerk te Ridderkerk Slikkerveer. Het was 
een mooi programma. Lenie Nugteren had de solozang, 
Nico Kruithof speelde orgel, Dorine Lissenburg speelde 
op de piano en begeleidde het kinderkoor van Jennifer 
van den Hoek.

Wim Klippel opende de avond met Psalm 81. Hij hield en 
korte inleiding over ‘Doe uw mond wijd open, en Ik zal 
hem vervullen’. Hij bracht dit vanuit het geestelijke over 
naar de grote materiële nood in Roemenië. Vervolgens 
gaf het programma ons een afwisselende avond met 
samenzang, zang door de kinderkoren en de soliste met 
orgel en pianospel.
De opbrengst van de collecte bedroeg € 336. We kun-
nen terugkijken op een mooie zangavond.

Collecte Dinteloord
Van 27 augustus tot en met 1 september 2012 
hielden een aantal vrijwilligers een huis-aan-huis col-
lecte in Dinteloord. Jaap Vinjé, een Roemenië-ganger, 
organiseerde de collecte en Wim Klippel regelde de 
vergunning. Samen met een zestal collectanten en 
de hulp van enkele bestuursleden haalden we een 
bedrag op van € 1023,73. Jaap en de collectanten, 
we willen jullie hartelijk danken voor jullie inzet.

Zomerkamp 

Mede door de gift van de Hervormde Gemeente te Rijs-

oord konden een tiental kinderen, die het dagcentrum 

te Botosani bezoeken, de afgelopen zomer deelnemen 

aan een zomerkamp.
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Roemenië-middag in 
‘De Riederborgh’ 
Op 27 september 2012 hadden we een Roemenië-mid-
dag in ‘De Riederborgh’ te Ridderkerk. We draaiden de 
film van onze reis in april. Tevens hielden we een deken-
show, en lieten we breiwerk zien. Dit vonden de bewoners 
heel erg mooi. We kregen een gift mee van € 35.

Mutsen, dekens en truien
De jaarlijkse filmpresentatie in d’Amandelhof 
leverde € 115,00 en veel gebreide spullen op. 
Dames van d’Amandelhof, hartelijk bedankt 
voor jullie inzet.
Elk jaar komt er een uitnodiging vanuit 
d’Amandelhof om een filmpresentatie te hou-
den over onze laatste reis naar Roemenië. Zo 
ook op tien oktober jl. 

Tijdens de film kwam er een collecte (€ 65) 
en na afloop stond er een verkooptafel klaar 
(€ 50). Maar nog voordat wij konden vertrek-
ken, hadden een aantal dames hun tassen 
vol met gebreide spullen klaar staan. Inmid-
dels zijn de mooi gebreide dekens, mutjes en 
truien al in Roemenië; waar veel volwassenen 
en kinderen blij zijn met de spullen.
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Nieuws van de breigroep !

Ook dit jaar breidden veel mensen met liefde dekens, truien, 
sjaals en mutsen voor mensen die het minder hebben dan wij.

We hebben veel breiwerk opgehaald uit de Alblasserwaard en 
omtrek, Ameide, Oud-Alblas, Bleskensgraaf, Papendrecht, Al-
blasserdam, Ridderkerk, Dordrecht en Rotterdam.
Veel mensen lazen in de vorige nieuwsbrieven over de wanten 
en wantjes voor de kinderen. Ook voor de reis naar Roemenië 
kregen we tassen mee. Veel mensen zijn er blij mee. Ga ermee 
door voor de volgende winter.
Ook de dames die van vele lapjes een deken maken, hebben 
weer veel werk verricht.

Allen die meewerkten om mensen blij te maken: hartelijk dank 
namens de medewerkers van Stichting Draagt Elkanders 
Lasten.

Joke van der Weiden

Mevr. Reugenbrink

Mevr. Bennis

Deken uitgedeeld in Roemenië
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In Roemenië zouden we samen met 
de kinderen voor ieder kind een trai-
ningspak en schoenen kopen. Afgelo-
pen reis, op dinsdag 9 oktober, was 
het dan zover. De veertien kleine kin-
deren stonden al te wachten toen 
wij bij Pentru Tine kwamen. Ze wisten 
toen nog van niets. 

Verrassing: chocolade
Om tien uur vertrokken we met 
twee auto’s richting het grote wa-
renhuis. Voor sommigen was het de 
eerste keer dat ze een winkel van 
binnen zagen. Er waren zelfs kinde-
ren bij die dachten dat we naar een 

kasteel gingen. 
Toen we daadwerkelijk binnen waren, 
begon Leni enthousiast te filmen. 
Maar dat werd niet gewaardeerd. 
We mochten niet filmen of fotogra-
feren. André, Laurentiu en de bewa-
king spraken met elkaar en besloten 
dat we drie minuten mochten filmen. 
Maar op een voorwaarde: dat ook de 
naam van het warenhuis in beeld zou 
komen.
Na het gesprek konden we met de 
veertien kinderen naar de kledingrek-
ken toe. Ze stonden in een keurige lijn 
te wachten en een voor een kwamen 
ze naar mij toe. Ze deden hun jassen 

uit en naar de leeftijd kregen ze een 
trainingspak. Ze pasten het jasje. Als 
deze goed zat, dan kreeg André het 
gehele pak. Hij zette daar de naam 
in en de volgende was aan de beurt. 
Ondertussen hield de bewaking ons 
goed in de gaten. Binnen drie kwar-
tier hadden we veertien pakken. Wim 
en André betaalden de pakken en de 
rest ging naar de informatiebalie. 
Daar stond iets op ons te wachten: 
een grote plak chocolade.

Rugzak vol met spullen
Al snel was de klus geklaard en kon-
den we richting de schoenenzaak 

Kinderen 
van 
Pentru Tine 
voor het 
eerst in een 
winkel

Rugzakken vol met spullen gingen 
mee naar Roemenië. Vanuit de 
opbrengst van de winter- en zo-
merfair van de Hervormde kerk te 
Rijsoord konden we voor 34 kinde-
ren een rugzak vullen met school-
spullen, toiletspullen, een bord, een 
beker en een zak met snoep.
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vertrekken. Alle kinderen kwamen 
mee de winkel in. Roelie ging op haar 
knieën zitten en een voor een kwamen 
de kinderen naar haar toe.
Het kind deed zijn schoenen uit, 
paste de nieuwe en deed zijn eigen 
schoenen weer aan. Na een uurtje re-
den we weer terug.
Het was al laat en ook tijd om de 
kinderen weer thuis te brengen. We 
besloten de kleding te geven, sa-
men met de spullen uit de rugzak. 
De kleine kinderen kregen hun rugzak 
nog niet mee naar huis, maar tot-
dat ze naar de grotere school gaan 
bewaart Pentru Tine deze. Sommige 
spullen konden ze al gebruiken en zij 
kregen deze dan mee.

‘Grote’  kinderen
Toen de kinderen weer thuis waren, 
stond onze maaltijd klaar bij Pentru 
Tine. We aten daar en om twee uur 
schoven de grote kinderen ook aan. 
En ook voor hen werd het tijd om op 
stap te gaan.
Dit keer bestond de groep uit twintig 
kinderen. We hadden dus ook een ex-
tra auto nodig. Bij de schoenenzaak 
deelden we de groep in tweeën, ter-
wijl de ene groep de schoenen paste, 
bleef de andere groep buiten bij Eline 
en Leo en deden er spelletjes. Alles 

verliep volgens plan en gelukkig liet de 
bewaking ons nu met rust. Ook deze 
kinderen waren blij met de kleding en 
schoenen. Bij aankomst bij Pentru 
Tine deelden we de spullen uit en het 
was hoog tijd op naar huis te gaan. 
We namen hartelijk afscheid.

Het was een geweldige ervaring om 
kinderen zo blij te zien, en te horen 
dat het voor enkelen de eerste keer 
was in een winkel! Het was voor ons 
een vermoeiende dag, maar ook zeer 
geslaagd.
Tot slot willen we nogmaals de Her-

vormde Kerk te Rijsoord bedanken 
die dit mogelijk maakte.

Wim, Leo, Leni, Eline en Roelie en alle 
kinderen van Pentru Tine.

Kerststerren verkoop
Er zijn weer kerststerren te koop voor het goede doel. U kunt 
langskomen op vrijdag 7 en zaterdag 8 december 2012 in de 
‘Riederborgh’, Bokdoornstraat 2, te Ridderkerk.

Openingstijden
Vrijdag 7 december  van 10.00 – 18.00 uur
Zaterdag 8 december  van 10.00 – 14.00 uur

Maar u kunt ook terecht in woonzorgcentrum ‘d’Amandelhof’, 
Fluiterlaan 52 te Capelle aan den IJssel: 
Vrijdagmorgen 7 december van 10:00 – 13.00 uur.
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Zoals altijd organiseren we na een Roemenië-reis weer een informatieavond. We praten u weer helemaal bij over de ontwik-
kelingen van onze hulpverlening aan noodlijdenden in Roemenië.
Aan de hand van een video maken we u deelgenoot van de Roemenië-reis die wij van 4 t/m 12 oktober 2012 maakten. Met be-
hulp van een presentatie vertellen wij u de bijzonderheden over de bezochte projecten en gezinnen. 
Deze reis stond in het teken van het huwelijk van Sebastian en Diana en de rugtassenactie voor de kinderen van het kinder-
dagcentrum ‘Pentru Tine’ te Botosani. Uiteraard brengen we u ook op de hoogte van het centrale verwarmingsproject in dit 
centrum. Onderwerpen die de moeite waard zijn om meer over te horen. 
U bent bij deze van harte uitgenodigd. Neem gerust familie, vrienden 
en kennissen mee. Een volle zaal zou fantastisch zijn. Aan het einde 
van de avond is er een collecte en de verkooptafel staat dan ook klaar.  

Tot ziens in ‘De Riederborgh’

Informatieavond
Stichting Draagt Elkanders Lasten

D.V. dinsdag 10 december 2012 

Plaats: “De Riederborgh”
Boksdoornstraat 2 te Ridderkerk
Aanvang: 19.30 uur

advertentie

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, Bouter uit Alblasserdam 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

Laatste Nieuws!
Sebastian Mariniuc, directeur van de Roe-

meense stichting Pentru Tine, hoopt in 

ons midden te zijn. Hij zal iets vertellen 

over zijn werk in Roemenië.
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Wereldsauzen; voor mensen met smaak. www.yildriz.nl

De beste 
knoflooksaus 
van Nederland ...

  ... vinden wij

Te koop bij elke Agrimarkt, Albert Heijn, C1000, Deen, Dekamarkt, 
EMTÉ, Golff, Jan Linders, Jumbo, MCD, Plus en Poiesz.

Stichting wast een varkentje
Op een dag meldde een man bij het dagcentrum in Botosani dat hij een varken wilde schenken voor de kinderen. Deze man is 
een leraar op de universiteit. Hij is tot geloof gekomen en wil sindsdien alleen maar goede dingen doen. Voor hem een reden om 
het dagcentrum een varken te schenken.

De kinderen waren erg blij met deze gift, 
want er is voor de (warme) maaltijden veel 
voedsel nodig. Alleen, een levend varken 
kun je niet eten. Het dier moest geslacht 
worden. Maar waar laat je al dat vlees? 
Dus kregen wij de vraag of wij geld wilden 
geven voor een diepvrieskist. 

Na onderling overleg was ieder van het be-
stuur het erover eens dat we dit varkentje 
wel even zouden wassen. We maakten 
€ 500 over en daar kochten ze in Roe-
menië een prachtige diepvrieskist voor. 
De aanwezigheid van een diepvrieskist is 
trouwens geen overbodige luxe voor het 
dagcentrum.



22Nieuwsbrief Stichting Draagt Elkanders Lasten                                      jaargang 14  nr 2 

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

advertentieadvertentie

Huwelijk
Sebastian Mariniuc trouwde op 7 oktober 2012 met Diana. Beiden werken voor 
een Roemeense organisatie. Hij is directeur van Pentru Tine en zij is de voor-
malige secretaresse van Ecce Homo. Samen met hen beleefde een delegatie 
van ons bestuur de heugelijke dag mee.
Annelies Roukens, ons bestuurslid, stapte op 1 november 2012 in het huwe-
lijksbootje met Matthijs Mudde.
Wij wensen beide echtparen Gods onmisbare zegen toe.



Winteractie 2013
De winter-voedsel actie 
komt er weer aan! Van de-
cember 2012 tot januari 
2013 houden wij de actie. 
Ook deze keer coördineert 
de Roemeense stichting 
‘Ecce Homo’ de actie.

Zij zorgt voor de inkoop, 
de samenstelling en de 
verspreiding van de voed-
selpakketten. We willen 
hiermee geld inzamelen, 
zodat al “onze” 89 spon-
sorgezinnen een pakket 
kunnen ontvangen. Mocht 

er meer geld binnenkomen dan krijgen ook andere gezinnen een 
voedselpakket.

Via de stichting “Ecce Homo” worden, behalve “onze” gezinnen 
nog eens circa 350 gezinnen gesponsord. De overige voedsel-
pakketten gaan dan naar de armste gezinnen. Wat zou het 
fantastisch zijn als al deze gezinnen een voedselpakket zouden 
ontvangen.

Door de economische crisis is de situatie van de arme gezin-
nen nog meer verslechterd. De winter is de moeilijkste periode. 
De winters in Roemenië zijn ze heel streng. U herinnert zich 
vast wel de extreme weersomstandigheden van vorige winter. 
Sommige gebieden hadden te kampen met vier meter sneeuw 
en temperaturen van dertig graden onder nul. We kunnen ons 
niet voorstellen hoe deze gezinnen moeten overleven in hun 
zeer gebrekkige huisvesting. 

Uit onze vorige voedselacties blijkt iedere keer weer wat een 
enorme impact deze pakketten op gezinnen hebben. Dat er in 
Nederland mensen zijn die met hun lot zijn begaan. 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 van harte bij 
u aan bevelen. 

23

De kosten voor 
een voedselpakket 

bedragen € 15
 
Wilt u onze actie steunen, dan kunt u geld 
overmaken op rekeningnummer:
67.04.71.046 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 pakketten        

neemt u voor 

uw rekening? 
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