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Meditatie 
Kinderen 

Laat de kinderkens tot Mij komen, en verhindert ze niet; want derzulken is het Koninkrijk Gods. 
Markus 10 : 13 – 16 

Er kwamen vrouwen langs de weg met kleine kinderen. Ze zochten Jezus. Ze wilden met hun kinderen naar Je-
zus  toe. Ze hadden de wonderen van Jezus gezien en Zijn woorden gehoord. Ze wisten hoe lief Hij de mensen 
had en ze kenden Zijn macht. Hij had kreupelen en blinden genezen, bedroefden getroost, zondaars tot God 
teruggebracht. En wie door Zijn handen was aangeraakt, was gezond geworden, aan welke ziekte hij of zij ook 
leed. Overal waar Hij kwam vloeide een stroom van zegen. Van die zegen wilden de moeders nu ook hun kin-
deren laten genieten. Die waren nog klein en begrepen nog weinig. Maar als Hij zijn handen op hun  hoofden 
zou leggen, hoe heerlijk en goed zou dat zijn!  

Gelovend! Maar toen die moeders Jezus gevonden hadden, had Hij juist een twistgesprek gehad met de Fari-
zeeën over het huwelijk en andere moeilijke dingen en had daarna Zijn discipelen nog verder onderwezen. En 
de discipelen wilden de vrouwen niet eens bij de Meester toelaten. Zij konden niet begrijpen wat die moeders 
wilden. Kinderen horen niet bij Jezus dachten de discipelen, die telden toch niet mee. Wat had de Meester aan 
kinderen? Konden die Zijn woorden begrijpen? Nee, voor kinderen was Zijn Koninkrijk niet. En ze bestraften de 
moeders, omdat ze Jezus wilden vermoeien met zo’n dwaas plan en ze wilden hen wegsturen. Maar Jezus zag 
de vrouwen staan, bedroefd en diep teleurgesteld.  

Hopend! Jezus nam het Zijn discipelen erg kwalijk. Hij zei: “Laat de kinderkens tot Mij komen, en verhindert ze 
niet; want derzulken is het Koninkrijk Gods.” En toen riep Hij de kinderen bij zich. Ze hadden Hem misschien 
nog nooit gezien, maar ze kwamen dadelijk. Voor Jezus was geen van die kinderen bang. Ze drongen om Hem 
heen en Hij omarmde ze.  

Liefdevol! Ze waren nog klein, maar ze begrepen heel goed dat Jezus van hun hield. Ze keken Hem aan met hun 
heldere ogen. Hij legde Zijn armen om hen heen en daarna zegende Hij hen. De moeders stonden erbij, wellicht 
met tranen van blijdschap en ontroering in hun ogen. En de discipelen zagen het verbaasd aan, stil van schaam-
te. Toen hoorden ze Jezus zeggen: “Voorwaar zeg Ik u, Zo wie het Koninkrijk Gods niet ontvangt, gelijk een kind, 
die zal in hetzelve geenszins ingaan.” En toen wisten de discipelen dat zij nog veel te leren hadden. Niet naar 
wijze en geleerde mensen vroeg Jezus en niet naar grote sterke mensen, die trots waren op hun kracht, maar zij 
die zich klein en onberekend voelen. Die zo nederig en vol vertrouwen als kinderen tot Hem komen, zouden 
Zijn ware discipelen zijn.” 

De les die Jezus hiermee wil leren 
is: Mensen die bij het Koninkrijk van 
God willen horen, moeten niet al-
leen kinderen ontvangen, maar ook 
zelf worden als kinderen: afhanke-
lijk, ontvankelijk. Iedereen die niet 
wordt als een kind zal het Koninkrijk 
van God niet kunnen ingaan. 

In de hulpverlening in zowel Roe-
menië als Moldavië mag Stichting 
Draagt Elkanders Lasten veel bete-
kenen voor kinderen. We mogen ze 
het Evangelie brengen door de 
mond van de werkers daar en het 
evangelisatiemateriaal dat iedere 
keer weer uitgedeeld mag worden. 

Laten we ze in het gebed tot Jezus 
brengen en bidden dat Hij ze wil 
omarmen en zegenen en dat ze het 
Koninkrijk van God mogen ingaan. 
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Van de voorzitter 

Wim Klippel 

H alverwege dit jaar ontvangt u Nieuwsblad 2019 nr. 1. Voor onze stichting een heel bijzonder jaar, omdat de 
samenwerking met Ecce Homo in Cluj-Napoca wordt afgebouwd, zodat per 31 december aanstaande een 

volledig einde komt aan 24 jaar samenwerking. 

De samenwerking met Pentru Tine in Botosani voor hulp in het noordoosten van Roemenië en Moldavië intensi-
veert zich hierdoor. 

In het vorige nummer hebben we al uitgebreid stilgestaan bij de oorzaak hiervan, de grotere nood in het oosten 
van het land en Moldavië. We hebben het ook gehad over de gevolgen voor gezinssponsors, ouderensponsors en 
kindersponsors. Het werk gaat door, maar in gebieden waar hulp harder nodig is. De overgang  van de ge-
zinssponsoring van Ecce Homo naar Pentru Tine is inmiddels een feit en de kindersponsoring gaat per 1 januari 
over naar Pentru Tine en Moldavië. Als bestuur van Stichting Draagt Elkanders Lasten zijn we blij dat de sponsors 
de noodzaak van deze stap onderkennen en door willen gaan met hun hulp. 

Vanaf 1 juli hopen we ook te starten met gezinssponsoring in de stad Soroca in Moldavië. Wilt  u iets doen? Neem 
dan alstublieft een gezin voor uw rekening voor € 25,- per maand. 

D e hulp in het dorp Niorcani in Moldavië wordt overgedragen aan de Commissie Hulp in Roemenië & Molda-
vië (CHR&M) te Hardinxveld-Giessendam. Afgelopen november werd door ons samen met deze commissie 

een bezoek gebracht, waarbij ze zich wilden oriënteren op hulp in Moldavië. In prima onderling overleg is beslo-
ten dat wij ons hier zullen terug gaan trekken. Deze maand (juli) al zal een werkvakantie worden gehouden om 
het terrein rond de kerk op te knappen en gereed te maken om vakantiekampen te kunnen houden. Ook de finan-
ciële steun aan de kerk (salaris pastor/sociaal werker) is door CHR&M overgenomen. Een mooie ontwikkeling 
waardoor wij ons wellicht weer op de start van de kindersponsoring in Soroca kunnen richten. 

Achterliggende maanden zijn we in contact gekomen met een christelijke organisatie in Nederland die probeert 
om wat eenheid te krijgen in de hulp in Oost-Europa. Christelijke hulporganisaties kunnen deelnemen aan het 
Christelijk Platform Oost-Europa (CPOE). U leest elders in dit blad meer over deze organisatie. 

W at ons nog duidelijker is geworden dat mensenhandel vanuit Roemenië en Moldavië een veel groter pro-
bleem is dan we ons vaak realiseren. Veel, vooral jongere mensen, zijn de dupe van deze vorm van slaver-

nij. Wat moedgevend is, is dat we als stichting zien dat we goed bezig zijn door ons vooral te richten op gezinnen 
en kinderen. Door deze groepen begeleiding, aandacht en hulp te 
bieden en het Evangelie te brengen, wordt de kwetsbaarheid min-
der. Ouders voelen zich meer verantwoordelijk voor de kinderen, 
waardoor de kans groter wordt dat ze niet in het circuit van men-
senhandel terechtkomen. 

In dit blad komt u, zoals u gewend bent, de vaste rubrieken tegen, 
zoals het reisverslag, Sebastian schrijft, een Roemeens recept en 
activiteiten, zoals presentaties en verkopingen. Ook leest u over 
de voedselactie, het financieel verslag 2018, het bezoek van Se-
bastian en Laurentiu in januari en zoals genoemd over de CPOE. 

Namens het bestuur wens ik u veel leesplezier en een goede zo-
mer toe.  
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D.V.  donderdag 18 juli 2019 

 

Op donderdag 18 juli houden we onze informatieavond naar aanleiding van een reis naar Roemenië en Moldavië 
van 15 tot 22 mei jl. Een zeer indrukwekkende en boeiende reis ligt achter ons en we willen ieder die dat wil graag 
deelgenoot maken van de ervaringen van 4 bestuursleden en 2 gasten. Daarom wordt u hartelijk uitgenodigd voor 
deze bijeenkomst waar u aan de hand van foto’s, verhaal en film de reis kunt meebeleven. 

We beginnen om 19.30 uur met koffie/thee en om 19.45 uur met de opening. 

U krijgt de mogelijkheid om leuke dingetjes te kopen voor uzelf of als weggevertje voor iemand anders, maar ook 
wijn en honing uit Moldavië.  En natuurlijk is er ook nog een collecte waarvan de opbrengst direct naar het goede 
doel gaat. 

Mogen we u ook welkom heten? 

Informatieavond 
 

 

Noteer deze datum in uw agenda. 

Plaats: Zaal “Riederborgh” 

Boksdoornstraat 2 

te Ridderkerk 
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Vrijwilligers                        Leo en Leni Nugteren 

D eze keer in ‘Vrijwilliger(s) aan het woord’ het ver-
haal van Leni en Leo Nugteren. De één werd gebo-

ren in Hendrik-Ido-Ambacht en de andere in Ridderkerk 
en samen kwamen ze 37 jaar geleden in Ridderkerk-
Slikkerveer wonen. Ze kregen 2 zoons en een dochter, 
gevolgd door 2 schoondochters en 2 kleinkinderen. Leo 
werkt met heel veel plezier al 45 jaar in het hoveniers-
vak. Zou hij ‘groene vingers’ hebben? Hij is al voorzich-
tig wat aan het afbouwen met 1 dag per week minder 
werken. Leni, als zorgzaam, betrokken en multi-
inzetbaar type, werkt al 30 jaar in Zorgcentrum Rieder-
borgh in Ridderkerk. 

Hun ‘vrije’ tijd wordt naast hun gezin ingezet voor ker-
kenwerk: kerkenraad, jeugdwerk en kinderwerk. Leo is 
ook nog actief bij de dijkbewaking voor de Hollandse 
Delta. Dat houdt in dat hij, bij verwacht hoog water in 
de rivieren, daar te vinden is om toezicht te houden 
voor onze veiligheid.  

H et echtpaar heeft ook nog diverse hobby’s, zoals 
samen eropuit gaan op de fiets in de mooie omge-

ving van Ridderkerk. Soms gaan de fietsen in het busje 
en worden elders kilometers weggetrapt. Ook zingen is 
iets wat ze erg graag doen en ook goed kunnen. Zowel 
Leo als Leni hebben op diverse koren gezongen. Nu al-
leen nog op projectbasis, projectkoren, zoals bijvoor-
beeld het Groot Johannes de Heer koor. 

Degenen die al lang betrokken zijn bij het werk van 
Stichting Draagt Elkanders Lasten, zoals deze 2 mensen, 
zullen zich wellicht het personeelskoor van de Rieder-
borgh herinneren, toen de stichting nog SDOK afdeling 
IJsselmonde was. Onder leiding van dirigent/organist 
Arjan Gorseman was dit koortje actief om door middel 
van zanguitvoeringen en diapresentaties over Roeme-
nië, geld in te zamelen voor het goede doel. Leni zong 
dan ook vaak solo of ook wel in een duet met Leo. De 
uitvoeringen werden gegeven van Ridderkerk tot zelfs 
in Nunspeet, Amerongen, Veenendaal en Urk. Ze zeg-
gen beiden dat dat toch ook wel een hele leuke tijd 
was. De  terugreis na een optreden ging altijd gepaard 
met een stop om ergens iets te drinken met daarbij een 
portie………………bitterballen. “Die goede oude tijd.” 

E en andere bijzonder hobby van Leo is het inzame-
len van kurken van wijnflessen. Hij heeft er honder-

den die allemaal te vinden zijn rondom de stam van een 
mooie magnoliaboom in hun achtertuin. Een bijzondere 
schors dus. 

Het kennen van en de betrokkenheid bij Stichting 
Draagt Elkanders Lasten, van zowel Leo als Leni, dateert 
vanaf het moment dat in 1992 vanuit de Riederborgh 
gestart werd met een actie voor een bejaardentehuis in 
Slatina in Roemenië. Toen al kwamen beiden helpen en 
stelde Leo zijn bus beschikbaar om goederen te trans-
porteren. 

“Het heeft ons nooit meer losgelaten”, aldus beiden. 
“We zijn altijd betrokken gebleven en hebben, waar 
nodig, geholpen met o.a. kleding sorteren, vrachtwa-
gens laden, spullen halen, iedere week(!!!!) bananendo-
zen halen om de kleding in te verpakken, huis-aan-
huiscollecte lopen en wijkhoofd zijn met ook nog acties 
in eigen kerk met ieder jaar 2 keer een collecte.” Met 
zijn eigen busje (20 jaar hetzelfde) heeft Leo heel veel 
spullen opgehaald, zelfs een ijsbeer. 

Leo is ook nog 6 jaar bestuurslid geweest van Stichting 
Draagt Elkanders Lasten, maar moest daarmee helaas 
stoppen vanwege zijn drukke werkzaamheden. 

V erschillende keren werd meegereisd naar Roeme-
nië en ook al naar Moldavië. “We hebben veel bij-

zonder indrukwekkende momenten gehad tijdens deze 
reizen. Dit verhaal zou een boekwerk worden als we er 
hier verder op in zouden gaan”, vertellen ze. “We zijn al 
zo lang betrokken, omdat we onze medemens in nood 
graag helpen vanuit ons christen-zijn. Het zijn onze 
naasten, al wonen ze in Roemenië of Moldavië”, aldus 
Leo en Leni. “Het is voor ons ook een leerschool, dit 
werk. Wat we vooral kunnen leren, is het vertrouwen 
dat veel van de mensen daar hebben op God. Ik vergeet 
nooit dat we bij twee prachtige huizen liepen. Toen we 

Betrokkenen vanaf het eerste uur 
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Handwerkgroep de Vlijtige Liesjes 

achter de huizen kwamen, zagen we een soort stalletje 
waar twee oudere mensen woonden met als bed een 
oude deur met daarop een oude matras. Ze zeiden: 
“We danken God dat het dak niet lekt.” Dan voel je je 
heel klein worden”, aldus Leni. 

“Mensen hebben niets, maar ze zijn vol vertrouwen dat 
ze door God geholpen zullen worden. Zij leven in afhan-
kelijkheid, terwijl wij berekenen hoe we oplossingen 
kunnen maken. Hoe blij zijn ze niet als iemand een Bij-
bel geeft en daar ter plaatse uit gaan lezen. Je kunt in 
zo’n situatie ontdekken wat het betekent dat je een 
leesbrilletje weg kunt geven.” Leo en Leni vertellen ook 
dat het hun enorm aanspreekt dat alle spullen op plaat-
sen komen waar ze het hardst nodig zijn en dat er niets 
verloren gaat. “Er blijft bij deze stichting ook niets aan 
de strijkstok hangen. 

Mooi is ook dat er allemaal verschillende mensen wer-
ken met verschillende kerkelijke achtergronden. Dat 
valt allemaal weg als je met elkaar dit werk mag doen. 
Het is een rijke ervaring als je zo ook met elkaar op reis 
mag gaan en gezamenlijke dagsluitingen mag doen.” 

Op de vraag wat Stichting Draagt Elkanders Lasten an-
ders zou moeten of kunnen doen, antwoorden beiden 
dat er doorgegaan moet worden zoals het nu gaat en 
dat het goed is om verder te kijken dan waar je bezig 
bent en de keus te maken niet altijd op dezelfde plaats 
te blijven werken. “Ga vooral zo door in het vertrouwen 
op Hem die alles leidt.” 

Hebben jullie een laatste opmerking? 

“We hebben het ‘Roemenië-virus’ opgelopen en er zijn 
(gelukkig) geen medicijnen tegen.” 

O p het moment van schrijven, is en wordt er achter 

de schermen hard gewerkt om de transitie van de 

gezinssponsoring zo goed en zo soepel mogelijk te laten 

verlopen. Eindverslagen van de gezinnen in en rondom 

Cluj-Napoca komen binnen en vanuit Botosani worden 

de eerste verslagen van de nieuwe sponsorgezinnen 

verstuurd. Omdat de verslagen in het Roemeens zijn, is 

Mihaela Psilos (afkomstig uit Roemenië en met haar ge-

zin woonachtig in Nederland) intussen ijverig bezig om 

deze te vertalen naar het Nederlands. Bedankt, Mihaela, 

we zijn erg blij met je inzet! Zodra alle verslagen com-

pleet zijn, zullen die opgestuurd worden naar onze 

sponsors. Per 1 juli zal de volledige transitie een feit zijn 

en zullen er vele arme, noodlijdende gezinnen in en 

rondom Botosani en ook enkele in Moldavië onder-

steund gaan worden, dankzij onze gezinssponsors en de 

sociaal werker van Stichting Pentru Tine. Ondanks dat 

de hoeveelheid huidige gezinssponsors al een enorm 

groot en positief verschil uitmaken, is er een groeiende 

vraag naar hulp en een tekort aan sponsors. Wij willen 

daarom een beroep doen op uw hulp. Daarover kunt u 

elders in het Nieuwsblad lezen. 

Transitie gezinssponsoring 

Nieuws van de breigroep 

Bij alle breigroepen die we al hebben, is er in de Alblashof in Alblasserdam 
weer een kleine breigroep bijgekomen. Inmiddels hebben ze al veel truitjes 
en sjaals ingeleverd. Mevrouw Van den Elshout (90 jaar) uit Hendrik-Ido-
Ambacht is na 16 jaar gestopt met het in elkaar zetten van gebreide dekens.  
Ze heeft in al die jaren tientallen dekens gemaakt door de losse lapjes aan 
elkaar te zetten. Wij bedanken haar heel hartelijk voor het vele werk door 
haar gedaan. Wilt u ook een keer een deken in elkaar zetten? U zou ons daar 
erg mee helpen. Neem gerust contact op met Joke van der Weiden. Hierbij 
ook weer dank voor alles wat gebracht is door vele breisters uit Ridderkerk, 
de Alblasserwaard, Dordrecht en andere plaatsen. We zijn dankbaar voor 
alles wat we weer uit kunnen delen in Roemenië en Moldavië.  
Namens hen: Bedankt! 
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O p 6 februari om 8.00 uur heeft Jaap de truck opge-
haald in Woudenberg. Eerst rijden we naar Zuili-

chem om daar de spullen in te laden. Daar is Kees ook 
ingestapt en zijn zijn spullen in de truck gedaan. Om 
11.00 uur op weg naar Alblasserdam om daar, bij Nug-
teren Transport, de container met goederen op te ha-
len. Onderweg nog een containerchassis aangekoppeld,  
even papieren gecontroleerd: Helaas geen kentekenbe-
wijs erbij, maar dat was zo geregeld. Richting Duitsland 
zouden we de papieren krijgen bij een tankstation langs 
de A12. Jaap was een muts vergeten, maar dat pro-
bleem was ook zo opgelost: Bij het kentekenbewijs zat 
ook nog een muts. In Alblasserdam de container opge-
zet, wat niet zonder slag of stoot ging, omdat er te wei-
nig plaats was om met een grote kraan te draaien.   

Maar om 13.00 uur konden we toch gaan rijden richting 
Botosani. Bij een Autohof in Regensburg zijn we om 
23.30 uur gestopt om daar de nacht door te brengen. Er 
lag veel sneeuw op de parkeerplaats en langs de weg.  

Op 7 februari zijn we om 8.45 uur weer gaan rijden naar 
de grens van Oostenrijk om daar een Go-Box te kopen 
om zo de tol in Oostenrijk te betalen. Je moet tegen-
woordig ook uitlaatgasbelasting betalen. Dat kan niet 
aan de grens, maar bij een garage net van de snelweg 
af. Wat een gedoe zeg. Kost wel 45 minuten om dat ge-
regeld te krijgen. De meeste tijd kost het wachten tot je 
aan de beurt bent. Gelukkig hadden we vrijstelling van 
de tol in Hongarije, dus daar hoefden we niet te stop-
pen. In Hongarije wilden we ergens gaan eten om 17.00 
uur. We zagen een bordje ‘Autohof’ op een nieuwe 
plaats. Het was een mooie parkeerplaats en een mooi 
gebouw. Maar het restaurant (als je daarvan spreken 

mag) was niets, alleen de toiletten waren goed. Eén 
voordeel had het wel om daar te eten, je had gelijk voor 
heel de week genoeg vetten binnen gekregen en je han-
den gesmeerd. Het vet droop er gewoon van het vlees 
af. De prijs viel mee, maar er moest nog 10 euro par-
keergeld betaald worden, dus toch duur uit.  

 Om 23.00 uur zijn we gestopt aan de grens met Roeme-
nië. Na de grenscontrole: de auto wordt gewogen, de 
paspoorten, rijbewijzen en vrachtbrieven worden ge-
controleerd (vrij verkeer van goederen en personen in 
Europa). 

O p 8 februari zijn we om 8.00 uur gaan rijden. Maar 
eerst goed gekeken of de politiemensen auto’s 

aangehouden hadden, dan waren ze tenminste lekker 
bezig. Van Hollanders willen ze toch geld hebben. Heel 
de dag gereden, mooie route met veel afwisseling van 
het landschap. In Suceava moesten we de vrachtauto-
route volgen, maar na een hoop keren afslaan, stonden 
we weer op hetzelfde punt. Dus toen maar de gewone 
route gevolgd.  Je moet wat!!  Op de terugweg kwamen 
we erachter hoe het wel had gemoeten. Om 18.30 uur 
aangekomen in Botosani, de eindbestemming. We wa-
ren wat vroeger dan we gezegd hadden, een kilometer 
voor het losadres keek Jaap op zijn telefoon. Oeps! Een 
berichtje niet gelezen. Ze zouden ons opwachten aan 
het begin van de stad en wij waren er bijna doorheen. 
Zouden we dan ergens anders moeten zijn als het adres 
dat op de vrachtbrief stond? Maar even bellen en het 
probleem is opgelost: We zaten op het goede adres.  
Een hartelijk ontvangst door Laurentiu.  Hij had een zeer 
goede kokkin geregeld. We hadden lekker koffie ge-
dronken en veel gegeten zonder vet, maar dat hadden 

Reisverslag  goederentransport naar Botosani 

                                                                                         6—13 februari 2019                                                Voor Stichting Draagt Elkanders Lasten uit Ridderkerk 

            Tekst:  Jaap van der Spek    

                                            Kees van Heijkop  
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Reisverslag  goederentransport naar Botosani 

                                                                                         6—13 februari 2019                                                Voor Stichting Draagt Elkanders Lasten uit Ridderkerk 

            Tekst:  Jaap van der Spek    

                                            Kees van Heijkop  
we nog wel genoeg in ons. Even lekker douchen voor 
het slapengaan. Het was een heel gezonde douche. Lek-
ker warm water en dan weer koud en dat wisselde el-
kaar af zonder dat je aan de kraan zat.  

Op 9 februari om 7.30 uur hadden we een zeer lekker 
en uitgebreid ontbijt.  Om 8.00 uur kwam er een kraan-
wagen om de container eraf te halen. Volgens mij was 
de keuring van de kraanwagen al 10 jaar verlopen. Met 
wat rommelen met een balkje en een houtje kreeg hij 
de kraanwagen toch in balans. Kon de container wel 
lichten, maar niet mee zwenken, dus er maar snel on-
deruit gereden. De container wordt voor opslag ge-
bruikt.  

E ven koffie gedronken en toen zijn we gaan wande-
len in de straat. ‘s Middags zijn we met Laurentiu 

naar verschillende mensen gegaan. Kees had nog een 
paar zakken gehaakte of gebreide kleding meegekregen 
van een vrouw uit Nederhemert om uit te delen. Wat 
een armoe kom je daar tegen. Dat mensen nog zo moe-
ten leven in Europa.  

W e konden wat kleding uitdelen bij een Roma-
gezin. Die worden echt gediscrimineerd. Men-

sen woonden in een flat, gebouwd in de communisti-
sche tijd. Het zijn hele kleine woningen. We kwamen 
ook bij een man met één been, alleen, in een huis van, 
ik denk, 3x3 of 3x4 meter. Heel veel gezinnen leven in 
zo’n ruimte. Soms met wel 7 kinderen, die slapen alle-
maal op de vloer. Naast het gasstel (werd nu als kachel 
gebruikt) staat de wc gewoon in de kamer. We bezoch-
ten ook een gezin met 7 kinderen, vader had die dag 
wat werk gevonden en was niet thuis. De dochter op 
bed had ook werk in de horeca, dus moet overdag sla-

pen. In deze ruimte moet een gezin met 7 kinderen sla-
pen, eten, huiswerk maken, enz.   

Om 15.00 uur zijn we weer terug op ons adres, vol van 
indrukken. Het is zo tegenstrijdig: Zo zie je mensen lo-
pen die er goed uitzien en mooie huizen en dan sta je 
ineens bij mensen in hun armoe.  

We zijn samen nog even door de stad gaan wandelen. 
Duurde wel iets langer dan we verwacht hadden, een 
beetje verdwaald, de weg liep iets anders. Voordeel is 
wel dat we veel gezien hebben van de stad. Nog gezel-
lig samen een bakje koffie gedronken met wat lekkers 
erbij. Wat het was, weet ik niet meer, het kostte niet 
veel.  

O p zondag 10 februari zijn we naar de kerk gegaan. 
Laurentiu kwam ons halen met de auto. Het was 

een klein stukje rijden naar de kerk. Een mooie kerk, 
vooral binnen. We werden hartelijk welkom geheten. 
De kerkdienst duurde iets langer dan bij ons: ongeveer 
3 uur. De avonddienst is korter: ongeveer 2 uur. Voor-
deel is wel dat als je een paar keer zo’n dienst bijwoont, 
je wel wat Roemeens leert. Tussen de diensten zijn we 
bij Laurentiu thuis koffie gaan drinken en we hebben 
daar ook gegeten. In de middag hebben we gewandeld 
in een park met allemaal bustes van belangrijke perso-
nen uit het verleden die van betekenis voor de stad zijn 
geweest.  

Op 11 februari zijn we om 6.00 uur gaan rijden richting 
thuis. Af en toe hadden we wat sneeuw, dan was het 
opletten in de bochten en afdalingen, omdat we geen 
gewicht op de trekas hadden en zo dus konden gaan 
schuiven of slippen. Net voorbij Suceava kwam er een 
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ambulance voorbij met zwaailicht en sirene. Een klein 
stukje verderop stonden ze op de vluchtstrook en wa-
ren ze aan het urineren langs de kant. Wat zou de nood 
geweest zijn? Iedere keer als we zoiets zagen, dachten 
we weer: ”Politieauto, staan ze ons op te wachten?” 
Maar nee het is nep, gewoon een stuk hout in de vorm 
van een politieauto. Er waren ook veel paarden op de 
weg, dus was het af en toe wat rustiger aan doen.  

W e hebben een andere route gevolgd om het cen-
trum van Cluj-Napoca te vermijden, wat ook de 

routeplanner aangaf. Het is wel korter in kilometers, 
maar duurt wel langer, omdat er zeer veel bochten in-
zitten. Wel een goede weg, ook mooi om te rijden,  
maar niet met sneeuw.  

In de buurt van Oradea zijn we nog even bij een kennis 
van Kees koffie gaan drinken, namelijk bij Erica, die door 
een medewerker van Dorcas opgevangen is in haar 
jeugd, onderwijs gehad heeft en zo ook Nederlands ge-
leerd heeft. Ze is bedrijfsleider (geweest) in Roemenië 
voor Dries Quik uit Hedel. Vaak wordt er gezegd van de 
hulp aan Roemenië: ”Het is maar een druppel op een 
gloeiende plaat.” Maar het is: “Een druppel olie tussen 
de raderen”, want zij is goed terechtgekomen en ze kan 
het doorgeven aan haar kinderen (1 dochter van 12 en 
een drieling (jongens) van 1 jaar) en zo werkt het verder 
door. Ook in de gesprekken met Laurentiu kwam dit zo 

naar voren. Leer de kinderen omgaan met geld, met 
hygiëne en respect voor elkaar, leer ze ook huiswerk te 
maken. In het gebouw in Botosani waar wij sliepen, wa-
ren ook ruimtes om kinderen op te vangen voor en na 
schooltijd en huiswerkbegeleiding, want veel vaders en 
moeders kunnen niet lezen of schrijven. We hebben 
doorgereden tot 23.30 uur. Toen stonden we bijna in 
Oostenrijk.  

O p 12 februari, het laatste stuk naar huis, was een 
goede reis. Alleen de man in Hongarije had te wei-

nig geld op de Go-Box gezet om door Oostenrijk te rij-
den. Dus geld erbij zetten en aan de grens weer het res-
tant terug zien te krijgen.   

Op 13 februari, precies 1 week na vertrek, zijn we om 
1.00 uur aangekomen in Nieuwkuijk om de truck te la-
ten wassen, maar eerst slapen tot 8.00 uur. Alles ingele-
verd en teruggebracht en om 12.00 uur is de reis achter 
de rug. Weer een reis vol met indrukken. 

Een korte schets wat wij als chauffeurs op zo’n reis zien.  

Mannen,  

namens Stichting Draagt 

Elkanders Lasten, geweldig veel dank! 
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Uitdelen voedselpakketten 

Wie helpt een gezin? 

V anuit Bijbels perspectief is het gezin de hoek-
steen van de maatschappij. Dat het niet meer 

zo lijkt te zijn in onze tijd is een ander verhaal. Maar 
toch is het nog altijd zo. Bij het gezin begint het, de 
opvoeding en daarmee de vorming van de mens 
voor zijn latere leven. Een jeugd in een ‘warm nest’ 
geeft een heel andere ervaring dan een jeugd in een 
gezin waarin minder liefde is en waar de ouders 
minder mogelijkheden hebben om voor hun kin-
deren te zorgen. En vooral het hebben van minder 
mogelijkheden is een groot probleem in ons werk-
gebied. Ouders zijn werkloos of hebben een baan 
tegen een heel laag salaris, terwijl de kosten van 
onderhoud, zoals huur, boodschappen, energie enz. 
niet zoveel lager zijn dan bij ons. Het gevolg is dat 
velen de zorg voor hun kinderen niet aan kunnen. Er 
is ook geen motivatie. Niet goed natuurlijk, maar 
wel begrijpelijk vanuit hun situatie.  

D aarom hebben veel gezinnen begeleiding no-
dig in bijv. het omgaan met geld, hygiëne, ge-

zondheid enz. Dit kan ze worden geboden door de sociaal werkers van Stichting Pentru Tine en dat zowel in Roe-
menië als in Moldavië. Daarnaast krijgen ze in noodgevallen een financiële ondersteuning. 

De salarissen van de sociaal werkers worden betaald vanuit het gezinssponsorproject waar Stichting Draagt Elkan-
ders Lasten al 24 jaar ervaring mee heeft. Vanuit de overheid wordt er niets gedaan voor deze vorm van hulp/
zorg. Dat maakt dit project met hulp vanuit Nederland tot een voorziening waar al velen profijt van hebben gehad. 
De mensen daar zijn dus volledig afhankelijk van onze sponsors en daarom zijn we, vanwege de groeiende vraag 
naar hulp, op zoek naar nieuwe sponsors. Helpt u ook mee om de mensen daar te helpen en biedt u voor € 25,- 
per maand een gezin de helpende hand? Dit betekent heel veel voor de mensen.  

We horen wel eens de reactie: “Ik begrijp niet dat er mensen zijn die ons niet eens kennen, maar ons toch willen 
helpen.” 

Meer informatie of aanmelden? Neem dan contact op met onze coördinator gezinssponsoring via het aanmeld-
formulier op onze website of mail naar: rianneklippel@gmail.com. 

HELP      HELP         HELP 

De stichting via de sociale media 

In 2019 zijn we het 4de jaar in gegaan met vrijwilliger Peter Gouweloos als beheerder van de facebookpagina 
van Stichting Draagt Elkanders Lasten. Het afgelopen jaar sloten we af met 322 volgers. In de laatste maan-
den zijn we gestegen naar 335 volgers. Op facebook werden berichten geplaatst over het vrachtwagen laden 
en de informatieavond in januari. We kregen ook mooie foto’s van het arriveren van de geladen container in 
Botosani. Recent maakte we nog reclame van de plantenverkoop en tijdens de voorjaarsreis is er weer dage-
lijks verslag gedaan van de ervaringen in Roemenië. Het laatste wordt door vele volgers bekeken en gedeeld 
zodat nog meer mensen het mooie werk van de stichting kunnen zien.  

Wanneer u de pagina nog niet volgt dan kan dat uiteraard nog steeds. Andere mensen uitnodigen mag na-
tuurlijk ook. Kijk snel op www.facebook.nl/SDELridderkerk. Richting de zomer zal er iets minder nieuws te 
zien zijn maar we gaan zeker door met het mooie werk voor de medemens in Roemenië en Moldavië. 
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Verslag voedselactie 

2019  

Ecce Homo 

J ullie van Stichting Draagt Elkanders Lasten hebben ons en de gezinnen 
die we bijstaan gezegend door de ondersteuning te bieden die nodig 

is om voedselpakketten te kopen voor de meest behoeftigen onder hen. 
Het is verbazingwekkend hoe, zelfs na al die tijd, de maatschappelijk wer-
kers nog steeds ontroerd zijn door de getuigenissen van de gezinnen die 
de voedselpakketten ontvangen en hoeveel het voor hen betekent! Een 
alleenstaande vader verloor in januari zijn baan. Hij worstelt met het op-
voeden van zijn twee dochters. Soms krijgen ze eten van een buurman, 
in ruil voor hulp in de huishouding. De vader verklaarde dat hij zo blij was 
dat hij nu kippensoep voor de meisjes kon koken! 

Dan is er een echtpaar, die hun 5 minderjarige kinderen proberen op te 
voeden. De vader van dit gezin heeft zelden werk gedurende de winter-
periode. Met tranen in hun ogen verklaarden zij: "God stuurt je precies 
op tijd, wanneer we het meest wanhopig zijn in onze nood! Dit is door 
God gezonden!" 

S abrina is een alleenstaande moeder van twee meisjes. Haar man 
heeft haar verlaten en is naar het buitenland vertrokken. Ze wist niet 

hoe ze de maatschappelijk werkster moest bedanken voor de bood-
schappen die ze samen gingen kopen. Ze kocht melk voor de meisjes, 
vooral de jongste die nog drinkt uit de fles. Ook kocht ze yoghurt en 
vruchtensap,  die met wortels, omdat deze gezonder zijn en die ze an-
ders niet kon betalen. Ze hadden geen eten meer en pas over twee we-
ken kreeg opa zijn pensioen. Deze opa helpt hen waar hij kan. Dus heel 
erg bedankt voor alle hulp! 

Ana-Maria heeft twee dochters en soms is ze genoodzaakt om de hulp 
van haar moeder in te roepen, omdat ze niet kan werken. Haar jongste 
dochter is nog te jong om naar de kleuterschool te worden gebracht. Ze 
kan het niet zo goed met haar moeder vinden, omdat zij Ana-Maria de 
schuld geeft van haar keuzes en fouten uit het verleden. "Je hebt ons 
geholpen toen we het het meest nodig hadden! We hebben geen luiers 
meer, we hebben geen melk meer en ik weet niet wat ik Valentina, mijn 
oudste dochter, moet geven voor de lunch op school. Ik durf mijn moe-
der niet om hulp te vragen, want je kunt je haar reactie niet voorstellen! 
Heel erg bedankt hiervoor! " 

F lorin en Diana hebben twee zonen. Florin heeft enkele psychische 
problemen en hij slaagt er nauwelijks in om een baan te behouden, 

omdat hij zijn concentratie verliest en veel van zijn taken vergeet. Diana 
vertelde me: "Ook al is het moeilijk voor ons, ik weet dat God waakt over 
ons gezin en ons een engel stuurt om ons te helpen. Ik geloof dat jij Zijn 
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engel bent, door Hem gezonden om ons te helpen. Het was een zware win-
ter en Florin was werkloos en we zijn momenteel bezig met het indienen 
van de werkloosheidsuitkering, maar het zal een tijdje duren (minstens 
twee maanden) voordat we het ontvangen. Heel erg bedankt voor deze 
onverwachte steun en moge God je vriendelijkheid terugbetalen!" 

Calin en Smaranda worden geconfronteerd met grote moeilijkheden met 
hun jongste kind Saul, die drie hartoperaties moest ondergaan. Ook dit jaar 
zal er nog een operatie volgen. Het enige inkomen van dit gezin zijn de kin-
derbijslagen en wat Smaranda verdient als de persoonlijke begeleider van 
Saul. Het geld is onvoldoende om in hun behoeften te voorzien. Het ont-
vangen voedsel is van levensbelang voor alle 8 leden van deze familie! 

M eneer Ioan is met pensioen en hij is degene die zijn drie kleindoch-
ters grootbrengt. Hij lijdt aan artrose van de heup. Hij heeft moeite 

met lopen, maar hij moet de jongste kleindochter naar de kleuterschool 
brengen en ook weer thuisbrengen. Omdat Ioan ziek werd, konden de 
woonlasten voor het appartement niet langer betaald worden. De over-
heid heeft besloten de woning te veilen. Ze leven vandaag in grote onze-
kerheid, niet wetend wat morgen zal brengen. Daarom is elke ondersteu-
ning zo belangrijk en welkom! 

Cornelia en haar man hebben allebei een hartaandoening en kunnen niet 
werken. Ze hebben ook een dochter die ziek is en ze wonen in een klein 
studio-appartement en delen de badkamer met 15 andere gezinnen die op 
dezelfde verdieping wonen. Ze slapen om de beurt op de grond, omdat ze 
maar één klein bed hebben. Voordat ze het pakket van jullie kregen, was 
er een actie door de jeugd in de kerk en die kookten pasta, maar aan het 
einde was er nog veel over. Het overschot werd aan dit gezin gegeven. Ik 
dacht dat het veel te veel was voor één gezin, maar ze deden er 5 dagen 
mee! Toen kwam er een voedselpakket dankzij uw steun! Ze konden weer 
vooruit. 

D it zijn maar een paar families die deze winter gezegend zijn door jullie 
steun. Dit gaat verder dan het aangeboden voedsel. Het betekent 

beantwoording van hun meest acute noden. Het betekent ze Gods liefde 
en zorg hierin zien en het betekent ook dat jullie er voor hen zijn wanneer 
ze het het meest nodig hebben. Wat de meeste indruk op deze gezinnen 
maakt, is omdat ze bemerken dat er mensen zijn die in het buitenland wo-
nen en die ze misschien nooit zullen ontmoeten en die dichter bij hen zijn 
dan de meeste van hun familieleden of goede vrienden en hen steunen 
zonder iets terug te verwachten.  

Dit is een getuigenis van uw liefde, van Gods liefde. "Want wij zijn voor 
God de aangename geur van Christus" en "Hij gebruikt ons om de geur van 
de kennis van Hem overal te verspreiden". 

God stuurt je precies op tijd,  

wanneer we het meest wanhopig zijn 

in onze nood!  

Dit is door God gezonden! 
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          Reisverslag Roemenië/Moldavië 
             Tekst: Eline Crum                      15—22 mei 2019  

                

U zult misschien denken, wat een zware titel voor een 
reisverslag? Toch kwam deze tekst meerdere keren 
naar boven tijdens de laatste reis. In dit verslag hoop ik 
u mee te nemen op deze reis en hopelijk duidelijk te 
maken waarom deze tekst zo sprekend was voor deze 
reis.  
 
Woensdag 15 mei 
Ik wil u eerst het reisgezelschap voorstellen, dat bestaat 
uit Wim Klippel, Roelie Gouweloos, Rianne Klippel, Wil 
Velthuizen, Jako Beekman en mijzelf. De meesten van 
ons zijn vaker naar Roemenië geweest, alleen voor Jako 
is het de eerste keer. We verzamelen om 12.00 uur bij 
Wim. Wim leest uit Psalm 121 en vraagt een zegen over 
de reis. Dan rijden we naar Eindhoven, waar we ruim op 
tijd arriveren. We vliegen om 16.20 uur en staan na on-
geveer 3 uurtjes vliegen op Roemeense bodem. Het is 
daar 8 uur in de avond. Sebastian staat ons op te wach-
ten en brengt ons naar Botoşani. Hij stapt uit en wij rij-
den nog een halfuurtje door naar ons gastenverblijf. Het 
is rond middernacht als wij daar aankomen. Emi staat 
op ons te wachten en heet ons hartelijk welkom. Het 
voelt alsof we weer helemaal thuis zijn in Roemenië. 
Afwachtend wat de komende week ons brengt, stappen 
we even later ons bed in. 

Donderdag 16 mei 
Na het ontbijt rijden we naar Pentru Tine. We krijgen 
een rondleiding door het gebouw en zien de kleuter-
school die inmiddels is uitgebreid met een 2e groep kin-
deren. Later volgt de zakelijke bespreking en het uitwis-
selen van de laatste nieuwtjes. Ook de vertrouwde ge-
zichten van Claudia en Andrei zien we weer, zij zijn bij 
Pentru Tine betrokken vanaf het eerste uur. In de mid-
dag doen we boodschappen voor de voedselpakketten 
die we later uit zullen delen en is er tijd voor spelletjes 
met de kinderen van de naschoolse opvang. Er zijn deze 
maand 5 kinderen jarig en hun verjaardagen worden 
vandaag gevierd. In de avond eten we met elkaar een 
warme maaltijd en keren we weer terug naar ons gas-
tenverblijf. Omdat we morgenochtend vroeg op pad 
gaan naar Moldavië, maken we het niet te laat.  
 
Vrijdag 17 mei 
We staan vroeg op en ontbijten met elkaar. Rond 6.30 
uur stappen we de bus in op weg naar Pentru Tine. 
Eerst halen we Daniel op, hij is onze chauffeur de ko-
mende dagen en ook actief betrokken bij het evangeli-
satiewerk in Moldavië. Daarna stapt Sebastian in en 
kunnen we op weg naar de grens. Het passeren van de 
grens gaat snel en dan rijden we door naar Balţi om 
boodschappen te doen voor de voedselpakketten. Met 
een afgeladen bus rijden we naar Soroca. We worden 
welkom geheten door Jonathan, 1 van de broers die 
vanuit Brasov (RO) de roeping kreeg om als evangelist 
te gaan werken in Moldavië. Met zijn vrouw en 2 zoons 
woont hij boven de kerkzaal in Soroca. We eten met 
elkaar en er is tijd voor een zakelijke bespreking. We 
vertellen Jonathan dat we op korte termijn gezinnen 
willen sponsoren in Moldavië en per 1 januari ook met 
naschoolse opvang. Jonathan reageert hier blij op.  
 

E ven later gaan we op bezoek bij een van de gezin-
nen die in aanmerking komt voor gezinssponsoring. 

In de zigeunerbuurt stappen we de bus uit. Inmiddels 
hebben we een idee wat we kunnen verwachten in der-
gelijke buurten toch en denken voorbereid te zijn op 

Uit diepten van ellenden roep ik 
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          Reisverslag Roemenië/Moldavië 
             Tekst: Eline Crum                      15—22 mei 2019  

                
wat we te zien krijgen. Maar het pakt anders uit…het 
huisje is vol met kinderen, een jonge vrouw en oudere 
oma. Ons wordt verteld dat in dit kleine tweekamerap-
partement 38 mensen wonen. Het zijn allemaal kin-
deren uit één familie, de ouders zijn waarschijnlijk het 
land uit om ergens in Europa te gaan werken. Alleen de 
oma en de jonge vrouw passen op de kinderen. Er past 
een bank en een stapelbed in de kamer, verder ligt in 
de hal een stapel matrassen. De kinderen ogen ver-
waarloosd en de geur is indringend. In mijn hoofd krijg 
ik het niet voor elkaar om voor te stellen hoe deze fami-
lie leeft, er is met 2 volwassenen niet genoeg aandacht 
en tijd voor alle kinderen. Er is niet genoeg geld om 
eten te kopen, de oma vertelt ons ook dat zij vanmor-
gen net genoeg geld had om 3 aardappels te kopen… 
het voedselpakket wordt dan ook dankbaar geaccep-
teerd. En dan begint een van de jongens te zingen en de 
oma valt in. Het is een lied over de trouw en nabijheid 
van God. Het is onvoorstelbaar dat deze mensen dit lied 
kunnen zingen in deze omstandigheden. Zo’n troostvol 
lied in een troosteloze omgeving…Hopelijk kan deze 
familie dankzij gezinssponsoring verder geholpen wor-
den en krijgen de kinderen hierdoor zicht op een betere 
toekomst. We bezoeken nog kort een oudere man die 
een paar deuren verder woont. Hij is 91 jaar en wordt 
verzorgd door zijn dochter. De dochter heeft een gezin 
van 7 kinderen, maar ligt nu zelf in het ziekenhuis voor 
een chemobehandeling. Nu dragen alle buren de zorg 
voor deze man die zelf niet meer mobiel is.  
 

N og geraakt door deze ontmoetingen stappen wij 
weer de bus in en gaan op weg naar Niorcani. Het 

huis wat gebouwd is voor de evangelist David (broer 
van Jonathan uit Brasov) is zo goed als klaar. David zelf 
is niet aanwezig in verband met de geboorte van zijn 
tweede kindje. De plannen voor het terrein rond de 
kerk worden besproken, het doel is om hier van de zo-
mer kampen te organiseren voor kinderen. Ook hier 
weer veel vertrouwde gezichten, Aurel die veel gedaan 
heeft aan het opknappen van de kerk en bezoekers van 
de kerk komen ook gedag zeggen. We brengen een kort 
bezoek aan de moeder en de dochter die beperkt is in 
horen en spreken. Zij wonen niet meer in het huisje 
naast de kerk, maar zijn bij een andere dochter in gaan 

wonen. Het bezoek is kort en even later rijden we Nior-
cani uit. We rijden iets verder en stoppen bij een huisje 
waar 2 oudere vrouwen wonen. Het huisje is keurig op-
geruimd en het tuintje staat er fleurig bij. Toch is aan 
alles te zien dat deze 2 oudere vrouwen moeite moeten 
doen om rond te kunnen komen. Een dochter van een 
van de dames woont vlakbij en ook bij haar gezin bren-
gen we een bezoek. Het erf is drassig door de regenbui-
en en rommelig, omdat ze het huisje aan het opknap-
pen zijn. Zodra wij het erf oprijden, komen er 3 jongens 
aangelopen die hun zusje rondrijden in een oude kin-
derwagen. De kinderoogjes gaan glimmen als zij het 
meegebrachte houten speelgoed zien. Alles wordt ge-
test en er wordt gelijk mee gespeeld. Zulke cadeautjes 
krijgen ze niet elke dag! Ook de voedselpakketten wor-
den blij ontvangen. We nemen afscheid om terug te 
gaan naar Soroca.  
 

A ls we net het dorpje uitrijden, stopt Emi de bus 
naast een van de oudere dames. Het blijkt dat zij 

vroeger huisarts is geweest, een family doctor noemen 
ze dat hier. Na een kort praatje wordt aan de vrouw een 
Bijbel overhandigd. Ontroerd drukt zij een kus op de 
kaft, wat een geschenk! Na een kort gebed en hartelijk 
afscheid rijden we nu echt terug naar Soroca en eten 
daar wat. Daarna gaan we op weg naar Chisinau waar 
we de volgende dag een ontmoeting zullen hebben met 
Oleg Reutki van New Hope Moldova. Rond middernacht 
rijden we Chisinau binnen, een grote stad in vergelijking 
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met Soroca en vinden ons hotel. Vermoeid van alle in-
drukken sluiten we de dag met elkaar af en gaan slapen.  
 
Zaterdag 18 mei 
’s Morgens haalt Oleg ons op voor het ontbijt. Nog voor 
de koffie er is, begint Oleg te vertellen over de situaties 
die hij tegenkomt in zijn werk. Hij vertelt verhalen over 
de uitbuiting van kinderen in weeshuizen, verhalen over 
misbruik van minderjarigen, verhalen over illegale or-
gaanhandel waar kinderen voor gebruikt worden. Het is 
te gruwelijk om alles in detail op te schrijven. Ook de 
onverschilligheid en schaamte van de Moldavische be-

volking wordt besproken, de corruptie van de overheid 
die deze praktijken in de hand werkt. Treffend is het 
verhaal van het opkomende cosmetische toerisme, veel 
Italianen komen naar Moldavië om hun gebit te laten 
renoveren. Sinds dit ‘booming business’ is, is ook een 
piek te zien in het sekstoerisme.  
 

A ls ik even later buiten sta, zie ik een groepje Italia-
nen staan. Zij maken een man met dwerggroei be-

lachelijk, de Moldavische gids doet hier evengoed aan 
mee. Het maakt mij misselijk, zoveel wat er in deze stad 
mis is, zoveel ellende achter gesloten deuren en zoveel 
misstanden in de samenleving. En zo weinig wat er ge-
daan kan worden om de situatie te veranderen. Een 
samenleving verandert niet zomaar, ogen van mede-
mensen voor de misstanden die er zijn, worden niet 
zomaar geopend. Hier is gebed nodig om verandering te 
krijgen. Hier is opvang nodig voor degenen die lijden 
onder de situaties. Hier is hulp van Bovenaf nodig om 
harten van mensen, van directeuren van weeshuizen, 
van overheidsmensen te veranderen en te verzachten.  

 
Na het ontbijt gaan we op weg om contacten te leggen 
met straatprostituees. We rijden een lange straat in. 
Aan het begin van de straat staan vrachtwagens opge-
steld met allerlei bouwmaterialen in de laadklep. Er 
wordt hout, cement, zand en dergelijke aangeboden. 
Ook hangen er mannen rond die in te huren zijn voor 
werkzaamheden, een letterlijke arbeidsmarkt dus. Een 
eind verderop staan meestal de prostituees, vertelt 
Oleg ons. We stoppen als we 3 vrouwen zien staan. Een 
auto met een man erin staat vlakbij, hij begint druk te 
telefoneren als wij uitstappen en op de vrouwen aflo-
pen. Oleg stelt ons voor en vraagt aan de vrouwen of zij 
ooit hadden bedacht hier te staan. Verlegen lachen de 
vrouwen en zeggen hier nooit voor te kiezen. Ik neem 
de vrouwen in mij op; jonge, mooie vrouwen met een 
toekomst voor zich. Natuurlijk hadden zij nooit ver-
wacht hier te staan toen ze jong waren, op deze uit-
zichtloze plaats. Automatisch vergelijk ik hun leven met 
dat van mij, alle kansen en mogelijkheden die ik gekre-
gen heb, zijn voor deze vrouwen een droom. Ik kan het 
me onmogelijk voorstellen hoe het leven er voor hen 
uitziet en voel me vreemd schuldig over mijn eigen situ-
atie. Ondertussen luisteren de vrouwen aandachtig naar 
wat Oleg vertelt, over de liefde en redding die er is. 
Oleg biedt ook zijn verontschuldiging aan voor het feit 
dat hij een man is en voor wat andere mannen hen aan-
doen. Hiermee krijg ik een klein inzicht in wat deze 
vrouwen te verduren hebben. De verhalen over wat 
men kinderen aandoet, heb ik nog niet kunnen verwer-
ken, laat staan hoe men hier volwassen vrouwen behan-
delt. Na een kort gebed door Rianne, wat door Oleg ver-
taald wordt, nemen we afscheid van de vrouwen.  
 

V eel tijd om bij te komen is er niet, de volgende stop 
is bij een groep straatkinderen. We lopen naar het 

onafgebouwde huis waar zij verblijven. Er staan wat 
muren en er is een dak, dat is alles. ’s Winters moet het 
onmogelijk zijn om zich hier warm te kunnen houden. 
De kinderen hangen rond in het pand. Op een balkon 
zonder hek liggen er een paar op een vies matras. Het 
erf ligt vol met viezigheid en rommel. We krijgen in-
structies om de kinderen niet te knuffelen en aan te ra-
ken in verband met besmettingsgevaar. We kijken even 
in het ‘huis’, de stank door de rommel is niet te harden, 
ook al is het gebouw open, omdat er geen deuren en 
ramen in zitten. Een van de jongens valt op, hij zit in het 
raamkozijn en bekijkt alles van een afstandje. Zijn hou-
ding is mistroostig en dan zie ik zijn ogen… diepe poelen 
van ellende. Een jongen van deze leeftijd hoort te voet-
ballen met vrienden, hoort naar school te gaan en 
kattenkwaad uit te halen. Maar niet dit, een jongen van 
deze leeftijd hoort niet naar de buitenwereld te kijken 
met ogen die alles al gezien hebben, met ogen zonder 
hoop en toekomst. Met ogen vol verdriet en wanhoop… 
Later horen we dat deze jongen onlangs zijn moeder 

We krijgen instructies om de 

kinderen niet te knuffelen en 

aan te raken in verband met be-

smettingsgevaar. 
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heeft verloren en het hierdoor erg moeilijk heeft. We 
spreken af om met een klein groepje boodschappen te 
gaan doen voor een broodmaaltijd voor de kinderen. 
Een van de jongens loopt met ons mee en helpt bij het 
kiezen van de producten. Hij kiest precies uit wat ze 
lekker vinden: brood, tomatensap, water, kaas en 
worst. De ogen van de jongen beginnen te glimmen als 
er bananen uitgekozen worden. Ik observeer hoe ande-
ren in de winkel met de jongen omgaan. De meesten 
lopen met een boog om hem heen, trekken een wenk-
brauw op als ze hem in contact zien met ons. Bij de kas-
sa laat de jongen beleefd een mevrouw voor gaan. Met 
een vies gezicht loopt ze hem voorbij, hooghartig rekent 
ze af en verlaat met haar dreinende kind de winkel. De 
jongen lijkt zich er niets van aan te trekken, waarschijn-
lijk is hij het gewend dat mensen zo op hem reageren. 
Het is een lieve jongen, behulpzaam, blij met een com-
plimentje. Mijn gedachten dwalen weer af. Wat zou er 
van deze jongen kunnen worden als hij wel kansen 
kreeg? Waar zou hij goed in zijn? Wat zouden zijn hob-
by’s zijn?  Kansen om dit te ontdekken heeft deze jon-
gen niet. Ik denk dat hij 9 of 10 jaar is en zijn dagen zijn 
gevuld met het zoeken naar eten, het vinden van een 
warme slaapplaats en het overleven op straat en in de 
groep jongeren. En het straatleven is hard, het recht 
van de sterkste geldt en voor emoties en gevoeligheden 
is geen ruimte.  We horen en zien hoe een van de kin-
deren verwondingen door een schroevendraaier heeft 
opgelopen toen hij een meisje uit de groep wilde verde-
digen. Tijdens het uitdelen van het eten vertelt Oleg op 
een eenvoudige manier over de Bijbel en luistert hij 
naar de verhalen van de jongeren. De jongen met steek-
wonden geeft hij een zalfje, omdat de wonden ontsto-
ken zijn.  
 

D an is het voor ons tijd om verder te gaan. We rij-
den naar een opvanghuis voor jonge meiden en 

krijgen uitleg over de opvang en begeleiding van jonge 
meisjes die uit de prostitutie gered zijn. De organisatie 
van Oleg heeft 8 van dit soort huizen, ook huizen voor 
jonge moeders met kinderen en kinderen uit weeshui-
zen. In het centrum van de stad nemen we afscheid van 
Oleg en rijden terug naar Soroca. Op de terugweg krij-
gen we pech met de bus, het rechtervoorwiel loopt 
vast. Hoewel Emi ons eerst vertelt dat “alles normal” is 
(zijn favoriete uitdrukking), blijkt later dat we niet ver-
der kunnen rijden. Ook met hulp van passanten lukt het 
niet het wiel los te krijgen. Dus komt Jonathan ons op-
halen en wachten Emi en Sebastian op de sleepdienst. 
Op de weg naar Soroca barst een flinke bui los, de stra-
ten staan blank als wij bij het hotel arriveren. Na een 
uurtje krijgen we een foto van Emi doorgestuurd met 
de bus op een sleepwagen en het onderschrift: 
‘afgetreden’. Nog een uurtje later arriveren de heren bij 
het hotel. De dag is nog niet voorbij, want we zijn bij 
Vasilie uitgenodigd voor de maaltijd. Vasilie noemt zich 

een zigeunerkoning. Hij woont in een van de enorme 
huizen die aan het begin van Soroca staan. Zijn huis 
straalt pracht en praal uit. Het is bijzonder dat Vasilie, 
ondanks zijn hoge status, zich als christen inzet voor de 
armen in zijn gemeenschap. Na een lange dag vol emo-
ties stappen we ’s avonds moe ons bed in. Morgen 
wordt het weer een lange dag.  
 
Zondag 19 mei 
We ontbijten deze morgen bij Jonathan en zijn vrouw. 
Aansluitend vindt beneden de eerste kerkdienst van de 
dag plaats. Het is een zigeunerdienst wordt ons verteld 

en dat blijkt een bijzondere ervaring te zijn. Er wordt 
veel gezongen, mensen lopen tijdens de dienst in en uit 
en kleine kinderen spelen tussen het zingen en luisteren 
voor de kerk op straat. Toch stoort al het rumoer niet, 
we zien dat deze gemeente, die vooral uit vrouwen be-
staat, het geloof intens en diep beleeft. Vrouwen laten 
hun tranen de vrije loop tijdens het zingen en luisteren 
eerbiedig en instemmend naar de preek. Onderling 
geeft men blijk van saamhorigheid. De dienst duurt on-
geveer 2 uur, na afloop praat men nog wat na. Na de 
lunch nemen we afscheid van Jonathan en zijn vrouw, 
we gaan met hun bus op pad en terug naar Roemenië. 
Als de bus van Emi gerepareerd is, zullen de bussen om-
gewisseld worden.  
 

D e volgende kerkdienst is in Otaci. Dit is een kleine 
huisgemeente. Het vindt plaats in een achteraf-

straatje in het stadje. De kamer is afgeladen vol en er 
blijven mensen binnenkomen die vanmorgen ook bij de 
dienst in Soroca aanwezig waren. De dienst wordt ver-
taald in het Russisch wat hier de spreektaal is. Ik bekijk 

Ons wordt verteld dat in 

dit kleine 2 kamerapparte-

ment 38 mensen wonen.  
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de gezichten van de aanwezigen. Vooral oude vrou-
wen, sommigen in typische zigeunerdracht met hun 
lange, wijde rokken. Aandachtig luisteren zij naar de 
woorden die gesproken worden, zij zingen mee met de 
gezangen. Mooi is het als we met elkaar het lied ‘Dit is 
de dag’ zingen in 4 verschillende talen.  
Ineens wordt het me even teveel. Dit kleine, onbedui-
dende land Moldavië, waar niemand naar omkijkt, 
waar men weinig over hoort en waar weinig over be-
kend is. Dit kleine land met zoveel grote problemen, 
maatschappelijk ontwrichtende situaties, grote armoe-
de en zoveel, zoveel ellende. Wie zal er naar deze on-
beduidende mensen omzien? Wie helpt deze kansarme 
groepen? Wie biedt hen een helpende hand? 
Ik beluister de rest van de dienst vanuit de keuken, 
waar nog meer mensen hebben plaatsgenomen. Aan 
het einde van de dienst wordt er gebeden, men bidt 
hier tegelijk en door elkaar. Het is een bijzonder ge-
hoor, indringende, smekende en soms fluisterende 
stemmen die tegelijk hun zorgen en noden voor God 
neerleggen en vragen om Zijn hulp en nabijheid.  
 

N a de dienst is er weinig tijd om afscheid te nemen, 
we moeten verder naar de volgende dienst. Die 

vindt plaats in Edinet. Boven een zaaltje in een kerkge-
bouw is er ook hier een bijeenkomst van een zigeuner-
gemeente. Ook deze dienst wordt vertaald in het Rus-
sisch en is vergelijkbaar met de voorgaande diensten. 
Toch blijft het vuur waarmee Emi voorgaat in deze 
dienst onverminderd. Waar wij als groep moeite heb-
ben om ons te concentreren, brengt hij het Evangelie 
aan deze groep mensen. Zij luisteren aandachtig naar 
het Woord, een kleine groep doorleefde, kromgewerk-

te mensen die honge-
rig zijn naar het 
Woord.  
Als afsluiting eten we 
gezamenlijk met de 
vertalers en hun gezin-
nen. Ook Vasilie en 
Sacha zijn weer aan-
wezig. Dan is het de 
hoogste tijd om terug 
te gaan, we hebben 
nog een lange rit naar 
Botoşani voor de boeg. 
We nemen afscheid 
van iedereen en gaan 
op weg. De terugweg 
verloopt rustig, ook de 
grensoversteek gaat 
vlot. Het is al ver na 
middernacht als we bij 
het gastenverblijf aan-
komen. Vermoeid van 

de intensieve dagen gaan we slapen.  
 
Maandag 20 mei 
Vandaag een rustige dag! Na een laat ontbijt gaan we 
op weg naar Pentru Tine. Na de koffie lopen we een 
rondje om het gebouw, om het renovatiewerk te be-
wonderen. Het pand is nu volledig geïsoleerd, wat veel 
scheelt in de stookkosten. Ook lopen we naar het klei-
ne gebouwtje aan het begin van de straat. Dit wordt 
gebruikt als opslag, maar Sebastian wil het graag kopen 
om er een tweedehandswinkeltje in te beginnen. Hij 
legt uit dat dit meerdere redenen heeft; het gebouwtje 
staat midden op het terrein van Pentru Tine, maar is 
eigendom van het naastgelegen bedrijf Totex. Als de 
eigenaar besluit het gebouwtje aan iemand anders te 
verkopen, zal Sebastian zijn toegangspoort moeten 
verplaatsen en minder ruimte overhouden. Ook wil 
Sebastian het gebouwtje graag gebruiken om een 
tweedehandswinkel in te beginnen en op die manier 
voor eigen inkomsten te zorgen. Van belang dus om dit 
gebouwtje te kopen, maar de vraagprijs is erg hoog         
€ 15.000,- . Sebastian heeft onlangs een grote gift ge-
kregen, maar niet voldoende om het gebouw te kopen. 
In een opwelling biedt Wim aan om bij de eigenaar van 
Totex langs te gaan en een bod uit te brengen van 
€12.000,-. Sebastian gaat hiermee akkoord en samen 
gaan Wim en Sebastian naar de directeur. Wij blijven 
achter en staan bij elkaar in een kring. Zonder woorden 
pakken we elkaar vast en bidden om een goede afloop. 
Laurentiu bidt mee in het Roemeens. Op straat razen 
de auto’s voorbij en iemand claxonneert en roept iets. 
Het moet ook inderdaad een vreemd gezicht zijn, maar 
het moment zelf is erg bijzonder.  
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Bij terugkomst blijkt 
dat de eigenaar die 
aanwezig is akkoord 
gaat, maar zijn broer 
die mede-eigenaar is 
ook zijn toestemming 
moet geven. Dat is een 
alcoholist en hij is 
moeilijk te bereiken. 
Een paar dagen later 
horen we dat hij niet 
akkoord is gegaan en 
een tegenbod heeft 
gedaan van € 30.000,-; 
een absurd bedrag 
voor een vervallen ge-
bouwtje.  
We gaan op bezoek bij 
gezinnen. Als eerste 
bezoeken we een ou-
dere man van wie zijn 
been geamputeerd is. 
De man is in staat naar buiten te gaan, doordat hij een 
rolstoel heeft, maar verblijft de meeste tijd binnen. Zijn 
dochter zorgt voor hem en het is aan haar te danken 
dat hij nog leeft, vertelt de man. Zij voorziet hem in 
eten en drinken en kijkt naar hem om. De man is dank-
baar voor alle hulp en bezoek die hij krijgt. Als wij af-
scheid nemen, staat hij ons in de deuropening uit te 
zwaaien.  
 

H et volgende adres is een oudere vrouw met 2 ge-
handicapte zoons. Een van haar zoons zit opnieuw 

in de gevangenis voor een klein vergrijp. De vrouw is 
dankbaar voor alle hulp en steun die zij krijgt. Het klei-
ne woninkje ziet er keurig uit en de vrouw werkt ook 
op straat als schoonmaakster waar ze wat centen mee 
verdient. Ik denk na over het werk van de gezinsspon-
soring en het werk van Laurentiu. Al het werk en de 
moeite die hij besteedt aan de gezinnen die hij steunt, 
alle tegenslagen die hij daarbij te verwerken krijgt. Het 
zijn de kleine vooruitgangen die hij ziet, waardoor hij 
het vol blijft houden. Maar het blijft moeilijk, een land 
en een maatschappij verander je niet. Toch zijn er op 
kleine schaal veranderingen te zien in de levens van 
gezinnen die hij helpt. Dat is dankzij de steun van ge-
zinssponsors in Nederland, voor hem anonieme men-
sen, maar die het hem mogelijk maken een verschil te 
brengen in mensenlevens. Dat blijkt ook bij ons volgen-
de bezoek, een gezin in een van de zigeunerflats. De 
vader van het gezin is blind en speelt accordeon om zo 
iets te verdienen. De 3 dochters zijn schatjes om te zien 
en dolblij met de cadeautjes die zij krijgen. Ook het 
voedselpakket wordt dankbaar ontvangen.  
Als we later buiten nog wat staan te kletsen, wordt pas 

goed duidelijk hoe belangrijk de rol van Laurentiu is in 
deze gemeenschap. Hij wordt continue aangesproken 
door bewoners van de flats. Vriendelijk en geduldig 
staat hij hen te woord. Dit is een groep mensen die aan 
de rand van de stad geplaatst is en gemeden wordt 
door alle inwoners van de stad. Dit zijn ‘maar’ zigeu-
ners die behandeld worden als uitschot door de rest 
van de maatschappij. De aandacht en liefde die Lauren-
tiu hen schenkt wordt dan ook met respect vanuit die 
gemeenschap ontvangen en gewaardeerd. Het zijn de 
kleine druppels die bij elkaar een zee vormen…. 
We gaan weer op weg naar het volgende gezin, een 
familie woont in een soort kelder. Het huisje is duidelijk 
zelfgebouwd en zit wat provisorisch in elkaar. De man 
heeft een gat in het dak gemaakt, waardoor er wat 
daglicht naar binnen komt. De kinderen zijn succesvol 
op school en dit gezin lijkt stabiel. Maar ook hier wor-
den de giften en het voedselpakket dankbaar ontvan-
gen. We rijden weer terug naar Pentru Tine en eten 
met elkaar. Daarna gaan we even uitwaaien in het 
park. Het is goed om even onze gedachten te verzetten 
en ons hoofd leeg te maken. Ondanks dat het een rusti-
ge dag was, hebben we weer veel gezien.  
 
Dinsdag 21 mei 
Vandaag gaan we op bezoek bij Maricel in Havarna. 
Maricel werkt in het leger, maar is erg actief in zijn 
woonplaats Havarna. Hij heeft met hulp van sponsors 
een kerkje gebouwd en bezoekt trouw de leden van de 
gemeente. We zijn al meerdere keren bij Maricel ge-
weest, een enthousiaste en vrolijke man. Ook nu wor-
den we weer enthousiast ontvangen. We wisselen 
nieuwtjes uit en grapjes worden afgewisseld met seri-
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 euze onderwerpen.  
Na de koffie bezoeken we eerst het kerkgebouw en 
krijgen daar een rondleiding. Dan gaan we op bezoek 
bij gezinnen. Dit is echt het platteland van Roemenië. 
Iedereen heeft een klein moestuintje en wat dieren 
om het huis. Bij het eerste gezin is dat een nieuwsgie-
rige geit die elke keer door het raam komt kijken naar 
wat er binnen gebeurt. Een grappig gezicht, maar het 
verhaal van Cosmina, de moeder van het jonge gezin-
netje, is dat niet. Zij heeft 4 jonge kinderen en zorgt 
voor haar oudere moeder. We vragen voorzichtig waar 
de vader van het gezin is en Cosmina vertelt huilend 
dat hij weg is gelopen met een jongere vrouw. Nu 
staat zij er helemaal alleen voor en moet alleen haar 
kinderen grootbrengen. Maricel stelt voor om samen 
met het gezin te bidden. Na het gebed zeggen we ge-
dag, het geeft een gevoel van machteloosheid om niet 
meer voor dit gezin te kunnen doen.  
 

W e vertrekken naar het volgende adres. In een 
klein huisje woont een oude vrouw van 92 jaar, 

Sorana. Haar zus kijkt naar haar om. De oude vrouw 
vertelt dat zij denkt niet lang meer te zullen leven. Ze 
heeft allerlei lichamelijke klachten en voelt dat haar 
dagen geteld zijn. We worden er stil van als zij vertelt 
er naar uit te zien om naar Boven te gaan, waar alles 
goed zal zijn. De berusting straalt uit haar ogen. Mari-
cel bidt met ons en deze vrouw. Stilletjes nemen we 
afscheid.  
We stoppen bij een ander boerderijtje waar een al-
leenstaande man woont, zijn vrouw is onlangs overle-
den. De woonkamer ziet er keurig uit. De rest van het 
huis is rommelig en ruikt vies. Het is duidelijk dat deze 
man hulp nodig heeft bij het op orde houden van zijn 

huishouden. De man heeft het bezoek ook niet ver-
wacht, een beetje beduusd laat hij alles over zich heen 
komen. Hij is heel blij met het voedselpakket en de 
verzorgingsspullen, maar als we ook een Bijbel en tuin-
zaden schenken, begint zijn gezicht te stralen. Dank-
baar neemt hij afscheid. We rijden terug naar het huis 
van Maricel en eten daar de lunch.  
 

H ierna gaan we op bezoek bij het laatste gezin. 
Maricel heeft ons al verteld dat hij geschrokken is 

van de omstandigheden waarin dit gezin woont. Ervan 
uitgaande dat hij al heel wat gewend is, gaan we op 
pad met een lichte spanning. Bij het adres aangeko-
men moeten we een eindje de heuvel aflopen voor we 
bij het huisje zijn. Door de regen is alles glad en mod-
derig geworden. In een klein, bedompt kamertje zit de 
dochter van het gezin op het bed. De vader is al op 
leeftijd (72 jaar), de moeder is niet thuis. De dochter is 
een verlegen, jong meisje met een talent voor teke-
nen, wat te zien is aan de tekeningen die naast haar 
liggen. Ons wordt verteld dat zij nog een jaar lagere 
school moet doen en dan verder wil studeren. Maar 
dit zal moeilijk worden, doordat er geen geld is. Want 
in haar woonplaats is geen passende school, wat bete-
kent dat zij naar Botoşani of een andere stad naar 
school zou moeten gaan. Met hulp en financiële steun 
zal dit meisje wel een toe-
komst geboden kunnen wor-
den. Haar verhaal maakt zo-
veel indruk op iemand van 
onze groep dat hij spontaan 
besluit sponsor te worden 
van dit gezin. Door een 
maandelijks bedrag zal dit 
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 meisje een kans krijgen in het leven, een kans om zich 
verder te ontwikkelen, een kans op een beter leven. En 
ook de ouders zullen steun en begeleiding ontvangen in 
hun leefsituatie. Het blijft bijzonder om zo van dichtbij 
te kunnen ervaren wat gezinssponsoring kan verande-
ren in een mensenleven. En er is nog veel nood in zo-
veel gezinnen in dit land! 
Blij dat er in dit gezin een verschil gemaakt is, reizen we 
terug naar het gastenverblijf.  
Daar volgt nog een korte evaluatie van de reis met Emi 
en Sebastian. Ook Maricel is aanwezig. Na de maaltijd 
nemen we afscheid van hem, als cadeau geeft hij ons 
een mooie kaart van Roemenië.  
Dan hebben we de avond voor onszelf. We pakken vast 
onze koffers in en evalueren met elkaar de reis.  
 
Woensdag 22 mei 
Na het ontbijt nemen we afscheid van Emi en Daniel. 
Het is een hartelijk afscheid, inmiddels voelt het alsof 
we vrienden achterlaten. We gaan op weg naar Pentru 
Tine, ook daar nemen we afscheid van Andrei, Claudia 
en de anderen van het team van Pentru Tine.  
Diana en de kinderen rijden met ons mee naar het 
vliegveld. Het duurt ruim 2 uur voordat we in Iaşi arri-
veren. Daar staat Laurentiu al op ons te wachten. Om 
te oefenen voor zijn sponsorfietstocht is hij vroeg in de 

morgen al op zijn fiets gestapt 
en naar het vliegveld gefietst 
(125 km!!). Het afscheid ver-
loopt wat gehaast, het is druk 
op het vliegveld. Vooral voor 
de douane staat een lange rij. 
Gelukkig zijn we op tijd er-
doorheen en stappen we in 
het vliegtuig. Onder ons ver-

dwijnt de Roemeense bodem en na een paar uur vlie-
gen, staan we om 15.30 uur op Nederlandse grond. De 
terugreis naar Ridderkerk verloopt vlot, de files vallen 
mee en om 18.00 uur rijden we Ridderkerk binnen. 
Wim eindigt de reis door te lezen uit Psalm 130 en ge-
bed. 
 

U it de diepten roep ik tot U, o Heere. Dat was de 
tekst boven dit reisverslag. En de diepten van el-

lenden heb ik kunnen zien in ogen van mensen die ik 
ontmoet heb tijdens deze reis. De ontmoeting met de 
vrouwen op straat, de ontmoeting met de straatkin-
deren, de ontmoeting met de vele gezinnen die we ge-
zien hebben tijdens deze reis. De zigeunerfamilie van 
38 personen in een klein appartementje, Sorana, Cos-
mina en de vele anderen waarvan ik de namen niet 
ken. Deze ontmoetingen laten mij niet snel los, de wan-
hoop in de ogen kan ik nog voor me halen. En het ge-
voel van machteloosheid wat me tijdens de reis soms 
overviel. Het liefst wil ik al deze mensen een beter le-
ven bieden, toekomst bieden en een perspectief. Maar 
dat is helaas onmogelijk. Wel weet ik dat met de steun 
van velen in Nederland, de gezins- en kindersponsors 
en allen die giften overmaken er echt geholpen wordt. 
Er echt verandering aangebracht wordt in mensenle-
vens. En wat is het dan een wonder dat het roepen 
vanuit de diepten veranderd mag worden in een dank-
lied: 
 
 

‘Maar de Heer zal uitkomst geven, 
Hij, Die ’s daags Zijn gunst gebiedt; 

‘k Zal in dit vertrouwen leven, 
En dat melden in mijn lied.’ 
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Deelnemer CPOE 
 
CPOE staat voor: Christelijk Platform Oost-Europa. Sinds april jl. neemt Stichting Draagt 
Elkanders lasten deel aan het CPOE. Het CPOE is een platform met meer dan 30 leden, ge-
richt op organisaties die diaconale hulp geven of ontwikkelingswerk doen in Centraal- en 
Oost-Europa. Het CPOE, dat een onderdeel is van Prisma, verbindt deze groepen en brengt 
ze in contact met elkaar. Op deze manier kan de samenwerking tussen de organisaties hier 
en in de landen in Centraal- en Oost-Europa verbeterd worden. Door ervaring, informatie, 
materiaal en contacten uit te wisselen en samen te werken, kunnen we meer bereiken, 
versnippering tegengaan en ons verenigen in het werk voor Gods Koninkrijk. 
In het kort een overzicht waarom we als stichting hieraan deel willen nemen. 
 
Wat krijgen leden  
 Een groot netwerk van organisaties met een eigen focus en werkgebied. 

 Een ‘sociale kaart’ van Oost-Europa waar materiaal, ervaring, kennis en projecten elkaar kunnen vinden.  

 Toegang tot kennis en ervaring wat betreft (nationale) politiek en ontwikkelingsbeleid.  

 Twee bijeenkomsten per jaar met lezingen over actuele thema’s, presentaties van ledenorganisaties en 
ruimte voor onderling netwerken. 

 Bijeenkomsten en trainingen in Oost-Europa voor uitwisseling en capaciteitsopbouw.  

 Een beleidswerkgroep die advies geeft aan grote en kleine leden.  

 Projectgroepen (o.a. Mensenhandel, Roma en Oekraïne).  

 Workshops en trainingen van professionals over kwaliteitsverbetering, cultuur, Roma en andere onderwer-
pen. 

 
Wat voegt u toe  
Door het delen van uw ervaring, kennis en contacten en door de krachten te bundelen:  
 Worden maatschappelijke organisaties in Nederland en Oost-Europa versterkt.  

 Kunnen projecten overzichtelijker en efficiënter worden uitgevoerd. 

 Kunnen we samen een krachtig christelijk geluid laten horen in Oost-Europa.  

 Kan beleidsbeïnvloeding op een hoger niveau plaatsvinden. 

 Hebben projecten, door met elkaar af te stemmen, in de werkgebieden een groter en beter effect op de 
doelgroep.  

 
Onze eerste kennismaking met dit platform vond plaats op 5 april jl. tijdens een congres over mensenhandel on-
der de titel ‘Mensenhandel, stop het voordat het begint’. Omdat we bij ons werk in Roemenië en Moldavië met 
dit onderwerp worden geconfronteerd, wilden we graag meer over dit onderwerp weten en wat wij als stichting 
kunnen betekenen in het voorkomen van dit wijdverspreide fenomeen. Door een aantal deskundige betrokkenen 
werden lezingen verzorgd en workshops gehouden. Anita Delhaas van International Justice Mission (IJM) vertelde 
over het recent opstarten van een afdeling in Roemenië en vooral de juridische aanpak. 

Galina Ketroy van het Leger des Heils in Roemenië vertelde over de dagelijkse praktijk om mensenhandel te voor-
komen. Alleen in Nederland verblijven 6500 Roemenen die het slachtoffer zijn van mensenhandel. Ze zei: 
“Verwacht niet teveel, wie één leven uit een poel van verderf redt, behaalt al een enorme overwinning.” Anne 
Kuik, Tweede Kamerlid voor het CDA, gaf haar visie vanuit de politiek. 

Tijdens de workshop die door ons werd bijgewoond, hoorden we de schokkende ervaring van een Roemeense ex- 
prostituee uit Amsterdam. Zoals ze zei: “Dankzij God ben ik hiervan verlost.” In aanwezigheid van staatssecretaris 
Paul Blokhuis (CU) vond de afsluitende ronde plaats. Blokhuis wees op het regeerakkoord van de huidige regering 
waarin een stuk is opgenomen over bestrijding van mensenhandel. Hij beloofde dit onderwerp mee te nemen 
naar zijn collega bewindvoerders. Hij hoopt ook op input naar de regering vanuit dit Platform. 

Als bestuur van Stichting Draagt Elkanders Lasten konden we, vanuit wat we hier hoorden, concluderen dat we op 
de goede weg zijn door aan de basis te werken: Hulp en begeleiding aan gezinnen en kinderen en ze daarmee 
weerbaar maken om te voorkomen dat ze in dit vreselijke traject terechtkomen. Preventief bezig zijn, is het be-
langrijkste: ‘Mensenhandel, stop het voordat het begint’. 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjFrK369ffhAhWEIVAKHdnhAyYQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.helpen.org%2Fwie-zijn-wij2%2Fpartners%2Fcpoe&psig=AOvVaw2jIp5J1gcJzrxm_TSS4YWN&ust=1556717257093084
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Sebastian 
schrijft... 

"Ik doe een groot werk, zodat ik niet zal kunnen afko-
men" (Nehemia 6 : 3) 

D at was het antwoord van Nehemia op Sanballat en 
Ghesem, toen zij probeerden hem en het volk te 

stoppen om de muren van Jeruzalem helemaal af te 
maken. Nehemia voelde een innerlijke oproep om naar 
huis terug te keren, naar zijn volk, om een campagne te 
leiden tot opbouw van woningen, muren en poorten, 
om mensen uit de staat van apathie te tillen. Onmiddel-
lijk nadat het werk begon, begonnen de vijanden dingen 
te doen om de activiteiten te stoppen. Op verschillende 
manieren probeerden ze ze te ontmoedigen of af te 
houden van hun precieze doel. Nehemia blijft in positie, 
weet wat de visie is en dat niets hem kan stoppen als hij 
in de buurt van God blijft. Bij de ogenschijnlijk onschul-
dige uitnodiging om de stad te verlaten, antwoordde 
Jeremia dat hij een groot werk moet voltooien en niet 
kan vertrekken. 

J aren geleden las ik een boek over visie gebaseerd op 
Nehemia's verhaal. Het leek normaal dat Nehemia 

zich concentreerde op zijn werk en zijn werk niet naliet. 
Het is gewoon dat dingen eenvoudig lijken, nadat ze zijn 
gebeurd of wanneer het over iemand anders gaat. Dit 
jaar was het mijn beurt en die van mijn familie om een 
test af te leggen. Tien jaar nadat ik in mijn geboorte-
plaats terugkwam om het werk van Pentru Tine te be-
ginnen, heb ik na een aantal andere pogingen die op 
mijn weg kwamen om het werk te stoppen, mezelf op-
nieuw opgericht tijdens de test, maar zonder het te be-
seffen. Onverwachts ontvingen we als gezin een specia-
le uitnodiging om naar het westen van het land te ver-
huizen en in een andere, veel grotere non-
profitorganisatie te werken. De meeste van de omstan-
digheden daar waren zeer aantrekkelijk voor ons, het 
leek een onweerstaanbaar aanbod. We hebben deze 
uitnodiging echter neergelegd voor de Heere, onze fa-
milies en de gemeente hebben voor ons gebeden. We 
wilden in Gods wil zijn en geleidelijk kwam de vrede 
over ons, in het besef dat we nog steeds in Botosani 

moeten blijven. We willen zijn waar God wil dat we zijn. 
Maar dat betekent niet dat het gemakkelijk is om altijd 
gefocust te blijven op wat je moet doen. Het betekent 
niet dat je niet in de verleiding komt om je ogen te rich-
ten op wat er goed uitziet voor jou en de jouwen. 

W e leven in een tijd waarin allerlei kansen voor 
ons liggen, de grootste uitdaging is om te weten 

wat het beste is van al het goede. Soms komen we zelf 
in actie, werken van 's morgens vroeg tot ’s avonds laat 
op verschillende fronten en soms vinden we onszelf 
machteloos en zonder resultaat. We realiseren dit mis-
schien, maar we blijven deze eindeloze race draaien. Ik 
begrijp meer en meer dat God eerst MIJ wil. Voordat ik 
me concentreer op dagelijkse taken, op de goede doe-
len van de projecten, vóór vergaderingen en al het an-
dere, wil God bij me zijn. En niet alleen op een specifiek 
tijdstip in de ochtend, maar Hij wil dat het een voortdu-
rende staat van gehoorzaamheid aan Hem is gedurende 
de hele dag. Ongetwijfeld kan stress, projectgericht-
heid, dagelijkse routine in het algemeen, ons van ons 
primaire doel verwijderen, en dit is God, God kennende. 

H oe zal dit gebeuren? Ik weet het niet, maar ik weet 
dat juist, zodat ik God kan behagen en echt ande-

ren kan helpen. Alleen dan kan ik mezelf beter begrij-
pen, de mensen om me heen en hoe ermee te werken. 
Dan kan ik het hart van God dieper begrijpen voor de 
armen en het lijden en ik kan diegenen troosten die 
door het lijden gaan. Dan kan ik de stem van de Heere 
beter horen en begrijpen waar ik moet meedoen en 
waar niet. Dan overweldigt vrede en vreugde mijn hart. 

I n Roemenië gaan de projecten gewoon door. We zijn 
dankbaar dat het aantal kinderen dat naar de kleuter-

school gaat, toeneemt. We zijn de Heere dankbaar voor 
de hulp die we kunnen blijven bieden aan arme kin-
deren via ons naschoolse programma, schoolprojecten 
en arme gezinnen die we steunen. We zijn bijna klaar 
met de thermische isolatie van het gebouw en we heb-
ben serieuze gedachten over het kopen van een klein  

Een groot werk 
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gebouwtje van onze buurman om een 
tweedehandswinkel te openen. In de Republiek Molda-
vië worden zendings- en sociale projecten voortgezet. 
We zien een geweldige opening bij de Roma voor het 
Evangelie. De steun vanuit Roemenië en via Stichting 
Draagt Elkanders Lasten, zowel financieel als menselijk, 
is indrukwekkend, veel jongeren zijn als vrijwilligers bij 
de projecten daar betrokken. Heel snel zal het zomersei-
zoen aanbreken en opnieuw hebben we verschillende 

vakantie-Bijbelclubs, een zomerkamp en een beetje res-
tauratiewerk gepland. In een paar kamers van ons ge-
bouw worden de wanden opnieuw geschilderd. 

H oewel de plannen veel en moeilijk te realiseren 
zijn, vooral financieel (we zijn volledig afhankelijk 

van giften en moeten iedere maand maar afwachten 
wat er binnenkomt), kunnen we de Heere vertrouwen, 
in Wiens hand we zijn en van Wiens hand we wachten 
op hulp! 

Family home A-Mic 
Tussen het vieren van Kerst en alle andere winteractiviteiten die de kinderen hebben bezig gehouden, zijn ze 
voornamelijk ook druk geweest met school. Het afronden van het eerste halfjaar. Ze worden allemaal steeds be-
ter in de klas waar ze zitten en dat is een vreugde voor iedereen. Een behoorlijke verandering is ook dat Ramona 
(die psychische problemen heeft) is vertrokken uit A-Mic en bij haar zus is gaan wonen. A-Mic is een thuis voor 6 
kinderen op dit moment. 
 

Social centre La Noi 
De wintermaanden, met hun activiteiten, zoals schaatsen, sleeën en spelen 
in de sneeuw zijn nu echt achter ons en de kinderen zijn al aan het genieten 
van de eerste warme lentedagen. Misschien wel de grootste gebeurtenis 
deze maanden was de doop van Dani. Iedereen was bij elkaar en het heeft 
ons allemaal blij gemaakt.  
Verder waren er wat medische problemen (voor sommige van de kinderen). 
De kinderen doen goed hun best op school en sommigen bereiden zich voor 
op hun examens. Ook vinden de kinderen tijd voor hun hobby's en andere 
favoriete activiteiten. 
 

Verandering kindersponsoring 
Net als de gezinssponsoring zal de komende periode ook de kindersponsoring stoppen in Cluj-Napoca. We zijn in 
gesprek met Sebastian en anderen hoe we de kindersponsoring in Botosani en Moldavië vorm kunnen geven. Een 
ieder die kindersponsoring doet, zal hiervan op de hoogte worden gebracht.  

 Kindersponsoring 

 

Nieuwe naam voor ons nieuwsblad? 

 

Vorig nummer deden we een oproep om een nieuwe 

naam te verzinnen voor dit blad.  

We kregen slechts een tweetal reacties.  

 

WE WACHTEN OP MEER! 
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Saldo per 31-12-2017 € 21.144,91  

 

Inkomsten:  

Pentru Tine        1.000,00  

Acties        5.907,49  

Huis aan huis collecte      4.107,84  

Sponsoring                17.451,26  

Giften/algemeen               15.558,59  

Giften/transport       3.344,27  

Presentaties       2.205,22  

Kindersponsoring       2.230,00  

Ouderen        1.200,00  

Hulpgoederen               42.730,00  

Voedselpakketten       2.915,64  

Evangelisatie       1.300,00  

Nieuwsblad           350,50  

Moldavië        1.949,50  

Rente               7,41  

Sponsorloop Kompas      6.729,43  

                  -----------  

Totaal          € 108,986.95  

 

Uitgaven:  

Moldavië        4.800,00  

Voedsel        5.500,00  

Acties        2.847,39  

Sponsoring               18.951,30  

Transport                10.370,48  

Kindersponsoring       3.360,00  

Pentru Tine                12.221,87  

Opslag        2.724,00  

Nieuwsblad        1.998,20  

Hulpgoederen               42.730,00  

Kosten bank          506,41  

Diversen        1.266,98  

Evangelisatie          500,00  

Ouderen        1.200,00  

Pentru Tine project Kompas     6.729,43  

                  ------------  

Totaal           € 114.434,19  

 

Saldo per 31-12-2018 € 15.679,67  

Financieel overzicht 2018 

Van de penningmeester 

 

O ok in dit Nieuwsblad een verant-

woording van onze inkomsten en 

uitgaven over het jaar 2018. Zoals u in 

het verslag kunt zien, is er weer alle re-

den om dankbaar te zijn voor wat we 

hebben mogen ontvangen. Veel werk is 

hiervoor verzet, door heel veel mensen. 

Diverse activiteiten en acties zijn er ge-

weest om geld binnen te krijgen voor de 

ondersteuning van onze projecten in 

Roemenië en Moldavië. In het  bijzonder 

willen we de kinderen van basisschool 

Het Kompas uit Barendrecht bedanken 

die door middel van een sponsorloop 

veel geld hebben opgehaald. Dit geld is 

gegaan naar een tweetal speciale pro-

jecten van Pentru Tine in Botosani waar-

door kinderen extra ondersteuning krij-

gen bij het lezen en Roemeense en En-

gelse grammatica.  

A ls we terugkijken dan hebben we 

met uw steun, hetzij financiële, 

gebed of op welke manier dan ook, veel 

kunnen realiseren voor de arme naasten 

in de genoemde landen. Veel gezinnen 

zijn geholpen, terwijl ze het moeilijk 

hadden.  

Ook hebben we weer 2 keer een vracht-

wagen kunnen laden met hulpgoederen. 

Ook in 2018 hebben we de projecten 

voort kunnen zetten, mede door uw 

hulp.  

O nze hulp is nog steeds nodig en 

zeker in Moldavië waar de nood 

nog erg hoog is. Namens al de gezinnen 

en de kinderen van Pentru Tine bedan-

ken we u dat we ook in het afgelopen 

jaar op u en jullie konden rekenen. We 

hopen ook in het komende jaar op uw 

steun in welke vorm dan ook en zeggen 

u bij voorbaat dank daarvoor. 
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Wie helpt een kind in Moldavië? 

‘Jong geleerd is oud gedaan’, is een bekende uitspraak. Dat geldt ook voor kinderen in ontwikkelingslanden, zoals 
Roemenië en Moldavië. Kinderen die al jong in aanraking komen met betere mogelijkheden voor de rest van hun 
leven en christelijke normen en waarden, hebben meer kans op een betere ontwikkeling en betere maatschappe-
lijke functies dan kinderen die dit moeten missen. Door de enorme armoede kunnen vele ouders de zorg voor hun 
kinderen niet op zich nemen. Gevolg: kinderen komen op straat, in het criminele circuit en uiteindelijke zelfs in de 
‘klauwen’ van mensenhandelaren. Vervolgens kunnen ze in de gedwongen 
prostitutie terechtkomen in landen zoals bijv. Nederland. Alleen al in Neder-
land leven 6500 Roemenen die hier via mensenhandel zijn terechtgekomen. 
Een weg terug is er bijna niet! 

Hulpverlening begint aan de basis, dus al op hele jonge leeftijd. Door kin-
deren hulp te bieden via bijv. naschoolse opvang, kinderdagverblijven en 
begeleiding van ouders kan soms worden voorkomen dat kinderen in het 
misdaadcircuit terechtkomen.  

Ieder kind wat er niet terechtkomt, is veel winst!! 

Via Stichting Pentru Tine biedt Stichting Draagt Elkanders Lasten hulp aan 
kinderen in slechte sociale omstandigheden in Roemenië en Moldavië. Uit 
ervaring weten we dat dit veel ellende kan voorkomen. Maar ………………… de 
kosten zijn hoog en er is geen subsidie o.i.d. De kinderen zijn dus volledig 
afhankelijk van financiële bijdragen van anderen. 

Wilt u daarom ook een kind voor uw rekening nemen voor € 12,50 per maand????? 

 

HELP      HELP          HELP 

Het helpt echt! 

Attentie 
Sinds enige tijd kunt u via ons heerlijke wijn en honing bestellen. 
Deze producten komen uit Moldavië en worden rechtstreeks naar Nederland ge-
transporteerd. Het bedrijf zit in Amersfoort en is opgezet door een echtpaar, 
waarvan de vrouw uit Moldavië komt. 
 
We hebben heerlijke Acaciahoning (de beste in zijn soort) voor € 7,95 (490 gr.). 
 
Verder 3 soorten wijn:  Witte wijn (Sauvignon blanc) 
                                           Rode wijn (Cabernet) 
                                           Rosé 
                                                              Alle soorten wijn zijn € 7,95 per fles. 
Wilt u het ook eens proberen? 
Bel, schrijf of mail naar 1 van de bestuursleden, dan wordt er met u een afspraak gemaakt om te leve-
ren. 
 

Producten rechtstreeks uit Moldavië 
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 Terugblik 16 januari  

Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van de vrijwilligers van 
de Kringloopwinkel Noordenweg kon een presentatie wor-
den verzorgd over het werk dat onze stichting al meer dan 
23 jaar doet. Een gezellige ontspannen avond waar onge-
veer 80 mensen aanwezig waren. Een mooie opbrengst van 
bijna € 400,-.                                              

21 februari  

Opening Mariannes Breiboetiek en start ver-
koop wijn en honing uit Moldavië 

We waren benaderd door een firma, Pro Molda-
vië, die acaciahoning en wijn importeren uit 
Moldavië en dit hier in Nederland aanbieden aan 
organisaties die hulp bieden in Moldavië. De 
winst na verkoop kan worden gebruikt voor de 
hulpverlening aldaar. Omdat bekend is dat aca-
ciahoning een van de gezondste honingsoorten 
is en de wijn uit Moldavië als erg goed bekend 
staat, hebben we besloten om deze producten 
te koop te gaan aanbieden. 

Verkoop gebeurt tijdens de kledinginzameling en 
bij andere activiteiten. Maar we zijn ook heel blij 
met het aanbod van Mariannes Breiboetiek aan 
de Rijsoordsestraat in Ridderkerk-Rijsoord om 
deze producten in haar winkel te verkopen. Ma-
riannes Breiboetiek is geopend op dinsdag, don-
derdag en vrijdag van 10.00 tot 15.30 uur. Zowel 
de honing als de wijn, rood, wit en rosé, kosten  
€ 7.95 per pot of fles. 

22 - 26 januari  

Van dinsdag 22 januari tot zaterdag 26 januari bracht Se-
bastian Mariniuc, directeur van Pentru Tine, samen met 
zijn vader en tevens sociaal werker bij Pentru Tine, Lauren-
tiu Mariniuc, een bezoek aan Ridderkerk. Er werden deze 
dagen diverse bezoeken afgelegd bij bedrijven in de regio 
en er werd wat ‘cultuur gesnoven’ bij de molens van Kin-
derdijk en in de Rotterdamse havens. Het was een speciale 
ervaring voor hen dat ze een keer konden helpen met het 
laden van een transport hulpgoederen dat ze bijna 2 weken 
later weer konden lossen in Botosani. Hoogtepunt van hun 
bezoek was de presentatieavond in Wijkcentrum West, 
Gasterij de Ontmoeting. Er waren ongeveer 50 aanwezigen 
die aan de hand van verhaal en beeld deelgenoot werden 
gemaakt van de ervaringen van de groep die in november 
op bezoek was in Roemenië en Moldavië.  

Indrukwekkend waren de verhalen over hun ervaringen in 
de hulpverlening van zowel Laurentiu als Sebastian. Bij 
sommigen van de aanwezigen en de sprekers moest soms 
een traantje worden weggepinkt. De opbrengst van deze 
avond was om stil van te worden: € 500,- collecte en de 
toezegging dat het transport, wat de avond ervoor was ge-
laden, zou worden betaald door iemand:  € 3000,-. 

23 januari  

Met hulp van een Ridderkerks bedrijf kon een container 
worden gekocht die vol hulpgoederen naar Botosani zou 
gaan. Daar wordt die gebruikt als opslagruimte van hulp-
goederen. Op 23 januari was het zover dat de container 
geladen kon worden. Met ongeveer 15 helpers was die in 
nog geen 2 uur helemaal vol. 

 
 

Februari, maart en april paaseitjesactie 

Zoals ieder jaar ook nu weer de verkoop van 
paaseitjes. Door de bestuursleden en andere 
betrokkenen werden de zakjes met eitjes van 
melk, puur en witte chocolade aan de man/
vrouw gebracht. Ook via de recepties van Zorg-
centrum Uitzicht in Vlaardingen en Zorgcentrum 
d’Amandelhof te Capelle aan den IJssel werden 
vele eitjes verkocht. 

6 - 13 februari  

In november waren we benaderd door iemand uit Zuili-
chem die wel een keer voor onze stichting een transport 
naar Botosani zou willen doen. Al vele keren had hij, Jaap 
van der Spek,  dit voor andere stichtingen gedaan naar Roe-
menië en ook Moldavië. We konden dankbaar gebruikma-
ken van dit aanbod en konden op deze manier van 6 tot 13 
februari een transport doen dat rond de € 400,- minder 
kost. U leest een uitgebreid verslag in dit blad. 

5 April 

Op 5 april werd deelgenomen aan een CPOE 
(Christelijk Platform Oost Europa) congres in 
Utrecht over mensenhandel vanuit Oost Europa. 
Zie verslag elders in dit blad. 
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 Terugblik 
25 april  

Enthousiaste dames en Goudse stroopwafels 
Op donderdagavond 25 april zijn wij langs geweest bij de vrouwenvereniging van de Gereformeerde Gemeente 
in Gouda. De enthousiaste dames waren nog niet bekend met onze stichting, waardoor we in de presentatie 
hebben stilgestaan bij de periode vanaf de oprichting tot en met nu. Tijdens de presentatie is ook benadrukt hoe 
belangrijk het is om aandacht te besteden aan gezinnen en kinderen, omdat zij de basis zijn van de samenleving. 
Er werd geconcentreerd geluisterd, dat bleek ook wel uit de goede vragen die op ons afgevuurd werden aan het 
eind van de presentatie.  Na een pauze, waarin de verkooptafel snel leger begon te raken, hebben we de film 
laten zien van de afgelopen reis. De aanwezigen lieten merken onder de indruk te zijn van alles wat ze gezien 
hadden. We hebben een hele goede en gezellige avond gehad in Gouda. De opbrengst van de avond, inclusief 
wat de verkooptafel had opgeleverd is € 254,55 én twee pakjes échte Goudse stroopwafels voor de twee leden 
van onze stichting. 

4 en 11 mei verkoop van geraniums en ander perkgoed 

Zoals we al meer dan 20 jaar doen, werd ook dit jaar weer een 
plantenverkoop gehouden in de maand mei. Gepland voor deze 
activiteit waren de datums 4 en 11 mei op het St. Jorisplein en 11 
mei ook bij Kringloopwinkel Noordenweg. Voor 4 mei werden 
echter sneeuw, hagel en mogelijk onweersbuien voorspeld, bij 
middagtemperaturen onder de tien graden. Niet direct het beste 
weer om zomerbloeiers te gaan verkopen. Besloten werd om de-
ze 4de mei al bij de kringloopwinkel te gaan staan waar we dan 
eventueel binnen zouden kunnen verkopen. Dus maar niet op het 
St. Jorisplein. Het werd toch nog een succes, want het was wel 
koud maar de zon scheen en het bleef vrijwel droog. Er werd voor 
bijna € 500,- verkocht. 

Op 11 mei was het prachtig weer en werden op zowel het St. Jorisplein als bij Kringloop Noordenweg zomer-
bloeiers aangeboden. Onze vaste klanten wisten ons weer goed te vinden en het resultaat viel dan ook nog 
mee, totale verkoop nog eens ruim € 600,-. Dank aan alle medewerkers en kopers. 

 

Steeds populairder 
 
 

Het is nooit vervelend om je te verdiepen in de cijfers van onze website. Er is een stijgende lijn te zien in de bezoe-
kersaantallen. We komen zelfs steeds dichter in de buurt van de tweeduizend unieke bezoekers per jaar! Waar we 
vorige jaren nog rond de zestienhonderd unieke bezoekers zaten, hebben we er nu sinds mei vorig jaar 1.895 be-
zoekers mogen verwelkomen op onze site. Zullen we komend jaar aan de tweeduizend bezoekers komen?  
Tijdens de afgelopen voedselactie is er ook veel gebruik gemaakt van de mogelijkheid om online, via iDeal, te do-
neren. Zo is er in de maand december via de website maar liefst € 230,- gedoneerd, dank daarvoor! 

O ok komt het steeds vaker voor dat er gezocht wordt op 
internet en dat mensen op deze manier voor het eerst in 

aanraking komen met onze stichting. Zo is ook het contact ont-
staan met Pro Moldavië. Via ons kunt u nu hun producten uit 
Moldavië bestellen en de winst gaat naar het goede doel. Op 
onze website kunt u hier meer informatie over vinden. Als laat-
ste willen wij u er nog op wijzen dat u via de kalender op de 
website altijd op de hoogte bent van aankomende activiteiten, 
zoals bijvoorbeeld een plantenverkoop of een informatieavond. 



 

 

29 

Wist u dat … 
 de 1.895 unieke bezoekers in totaal 2.494 keer de website hebben bezocht? 

 35% van onze bezoekers via hun telefoon de website bezoeken en 9% via hun ta-
blet? 

 106 bezoekers op de website zijn gekomen via een Google-advertentie waar wij als 
stichting gratis gebruik van mogen maken? 

 u op onze website belandt als u onderstaande afbeelding (QR-code) scant met de 
QR-codescanner op uw telefoon? 

Recept Roemeens gerecht 
SALATE DE VINETE (AUBERGINESALADE) 

 w 
 Ingrediënten 

    

 3 aubergines 

 1 theelepel citroensap 

 1 ui 

 2 teentjes knoflook (evt.) 

 1 tomaat 

 1 eetlepel olie 

 1 theelepel zout 

BEREIDINGSWIJZE 

Stap 1  Verwarm eerst de oven op 170 graden. Prik met een vork een aantal keer rondom in de aubergines. 
 
Stap 2 Stop de aubergines 45 minuten in de oven en draai ze elke 10 minuten een kwartslag. 
 
Stap 3 Na 45 minuten mogen ze er aan de buitenkant een beetje zwart en verbrand uitzien. 
 
Stap 4 Snij de aubergine in tweeën en schraap met een lepel de binnenkant eruit. Alles wat 
  je eruit schraapt, laat je 15 minuten uitlekken in een vergiet. 
 
Stap 5 Snij vervolgens de uitgelekte aubergine tot een fijn papje. 
 
Stap 6 Doe het papje in een bakje en voeg de volgende ingrediënten toe: 1 ui (in kleine stukjes gesneden),  
  een theelepel zout, een theelepel citroensap toe en een eetlepel olie en eventueel knoflook. 
 
Stap 7 Meng vervolgens alles goed door elkaar en leg eventueel stukjes tomaat bovenop.  

Pofta buna, eet smakelijk! 

Deze auberginesalade, of op zijn Roemeens gezegd: ‘salate de vinete’ is een gezonde salade van fijngemalen auber-
gine met ui, knoflook, zout en eventueel tomaat. In Roemenië wordt het voornamelijk gegeten op brood. Het is 
een vrij gemakke- lijk recept om te maken, maar kost alleen wat tijd. 



 

 

Help ons helpen 
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Hoveniersbedrijf Van de Graaf 

Van Eesterensingel 4 

2951 CK Alblasserdam 

Tel.: 078 - 691 64 09 

Mobiel: 06 - 430 223 92 
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