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Meditatie 
Dankzegging  
 

…..is ook overvloedig door vele dank-
zeggingen tot God; 

 2 Korinthe 9:12 

 

Paulus geeft in dit hoofdstuk van 2 Ko-
rinthe een aanbeveling om een collecte 
te houden voor de noodlijdende ge-
meente in Jeruzalem. Hij neemt er de 
tijd en de ruimte voor. Intussen brengt 
hij dan in vers 11 – 13 mooie gedachten 
naar voren. Allereerst zal bij een mild 
geven voor Jeruzalem iets van de nood 
daar gelenigd worden. Deze kant is er 
natuurlijk ook: er zal voorzien worden 
in de nood die er heerst. Maar er is nog 
een tweede zaak: in Jeruzalem zal men 
de Naam van de Heere dankzeggen 
voor de hulp die ondervonden wordt. 
De verheerlijking van Gods Naam is hier 
dus aan verbonden. Dat mag zwaar we-
gen bij de gemeente van Korinthe. Na-
tuurlijk wil dit niet zeggen, dat we geen 
hulp hoeven te verlenen aan mensen 
die God toch niet zullen danken voor 
ondervonden hulp. Wel zien we dat er 
nog een extra reden is tot mild geven 
bij mensen die de Heere daarvoor zul-
len erkennen. Paulus denkt als het ware 
al aan de dankzegging die zal oprijzen 
onder de christenen in Jeruzalem. Hij 
verblijdt zich er al over. Het ontroert 
hem, als je iets mag doen waardoor aan 
de Heere dank zal worden gebracht!  
 

Er komt dan nog bij dat men op deze 
wijze in Jeruzalem – zeg maar de moe-
dergemeente van de kerk – zal zien, dat 
de Heere ook in Korinthe werkt. Vanuit 
deze tekst komt de vraag op ons af, wat 
de eer en dankzegging van de Heere 
voor óns betekenen. Verlang ik oprecht, 
dat Gods naam erkend wordt? Verlan-
gen we daarvoor gebruikt te worden? 
Tenslotte: in dit alles werkt de Heere. 
Zowel in Jeruzalem als in Korinthe. Zo-
wel in Nederland als in Roemenië en 
Moldavië. Zijn Naam wordt eer ge-
bracht. Want uit Hem, door Hem en tot 
Hem zijn alle dingen! 

Van de voorzitter 

Wim Klippel 
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Sinds het vorige Nieuwsblad is het winter geweest en voorjaar. Over 
het algemeen een tijd waarin we als stichting wat minder activiteiten 
hebben. Maar dit jaar is daarop misschien een uitzondering. Veel 
activiteiten mochten plaatsvinden. Diverse presentaties werden ge-
geven, van Middelburg tot Ede. Bij ouderen, maar ook bij jongeren. 
We waren op een school waarvan het meubilair naar Roemenië is 
gegaan, maar ook vooruitwerkend aan een sponsorloop door een 
school voor een tweetal educatieve projecten van Pentru Tine.  
De plantenverkoop vond weer plaats op het St. Jorisplein en bij 
Kringloopwinkel Noordenweg. Het jaarverslag 2017 werd gemaakt 
evenals het financieel verslag. Vooruitkijkend werd een nieuw be-
leidsplan ontwikkeld voor de jaren 2018 tot en met 2022. Er was 
contact met een andere stichting die interesse heeft om ook in Mol-
davië te gaan werken. Zouden we iets voor elkaar kunnen beteke-
nen, kunnen we van elkaars expertise gebruik maken of kunnen we 
zelfs dingen samen doen?  

Natuurlijk was er iedere maand een bestuursvergadering om de lo-
pende zaken met elkaar door te nemen en besluiten te nemen. Ver-
gunning werd gevraagd bij de gemeente Ridderkerk voor het houden 
van de jaarlijkse huis-aan-huiscollecte. Het heeft er in geresulteerd 
dat we dit jaar twee keer een week kunnen collecteren in plaats van 
twee aaneengesloten weken. Het wordt nu 1 week in oktober en 1 
week in december. Wilt u wijkhoofd worden of collectant? Meldt u 
dan aan bij Roelie Gouweloos. Dit wordt enorm op prijs gesteld, om-
dat het steeds moeilijker wordt om hier liefhebbers voor te vinden. En 
last but not least werd er eind mei een werkbezoek gebracht. Deze 
keer alleen aan Botoşani en Moldavië. Door niet naar Cluj-Napoca te 
gaan, konden we wat langer naar Moldavië. Onze Facebook-
specialist hield dit medium van week tot week up to date, evenals 
onze websitespecialist dat deed met onze site: 

                         www.stichtingdraagtelkanderslasten.nl. 
Van al deze acties kunt u lezen in dit Nieuwsblad. We mogen Bert 
Tronchet weer welkom heten, nu als samensteller van dit Nieuws-
blad. 

We mogen opnieuw terugzien op een rijk gezegende periode. Als we 
zien op het financieel verslag over 2017 hebben we veel inkomsten 
gehad, ongeveer € 10.000,- meer dan het jaar ervoor. In de eerste 
plaats komt God daarvoor de dank toe. Maar op de tweede plaats u 
als lezers van ons blad, maar ook alle anderen die, op welke manier 
dan ook, een bijdrage hieraan hebben geleverd. We hopen en bid-
den dat het mag zijn tot uitbreiding van het Koninkrijk van God en 
leniging van de vele noden die ervaren worden in de landen en op de 
plaatsen waar we ons werk mogen doen. 
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Sebastian 
schrijft... 

 

N okia, je kent deze onderne-
ming waarschijnlijk wel. Dit 

bedrijf domineerde jarenlang de 
markt voor mobiele telefoons over 
de hele wereld. Het leek of niets en 
niemand hun positie kon betwisten, 
hun vooruitgang was buitenge-
woon. Dit is niet de plaats voor een 
analyse van de crisis waarin Nokia 
zich thans bevindt, maar ik vraag me 
af of ze gefaald hebben om mensen 
met elkaar te verbinden. Misschien 
niet, maar sommige mensen willen 
meer verbinding maken met nieuwe 
technologieën dan met andere 
mensen. Ondanks deze neiging om 
het individu te isoleren, misschien 
veroorzaakt door schaamte, desin-
teresse, teleurstelling, enz., moeten 
we vechten om mensen met elkaar 
te verbinden. Onze stichting, Pentru 
Tine, wil mensen verbinden met 
God en met elkaar. Zoals we alle-
maal heel goed weten, zijn deze 
dingen moeilijk te bereiken en zelfs 
onmogelijk als we niet zelf een 
voorbeeld zijn en als we niet ver-
bonden blijven met God. Als we 
vastzitten in alledaagse taken, kijken 
naar problemen en proberen zoveel 
mogelijk verbonden te zijn met het 
internet, dan hebben we aan het 
einde van de dag helemaal niets. 
Het leven gaat voorbij en we slagen 
er zelfs niet in goede relaties te heb-
ben met onze dierbaren. We nemen 
een cruciale beslissing voor een 
nieuwe dag, in de hoop dat het be-
ter zal worden, maar we vergeten 

dat, zonder verbonden te zijn met 
de bron van het leven, we opnieuw 
zullen falen. God is misschien voor 
ons de Schepper, Degene die be-
staat, Degene die ons liefheeft, 
maar te weinig Degene die tot ons 
spreekt en Degene die wacht om 
met ons te spreken.  

 

H et ‘Onze Vader’ klinkt nog 
steeds van tijd tot tijd in onze 

huizen, een gebed dat ons kan be-
schamen door het vergeten van 
‘Vader’. We willen geen verbinding 
met Hem hebben, we redden het 
zelf wel. Breken met God, meer ver-
bindingen met elkaar online dan 
persoonlijke ontmoetingen. We dro-
men over een betere toekomst, we 
passeren soms anderen die op ons 
pad komen, maar we vermijden het 
om elkaar echt te kennen. Ik ken je 
problemen niet, je weet weinig over 
die van mij, we glimlachen een 
beetje en houden onze wegen ge-
scheiden. Wat een bijzondere woor-
den zegt Paulus in zijn dagen: 
“Draagt Elkanders Lasten”. Het is 
een gunst om egoïsme op te geven, 
empathie te voelen, te verbinden en 
te helpen. Al vele jaren draagt Stich-
ting Draagt Elkanders Lasten bij aan 
de programma's die we in Roeme-
nië runnen. Het is een zegen dat 
zulke partners altijd klaarstaan om 
naar ons te luisteren en ons begrij-
pen. Onze samenwerking heeft zich 
in de loop der jaren ontwikkeld en 

we zijn verblijd met de betrokken-
heid buiten de grenzen van ons 
land, in de Republiek Moldavië. Er 
zou niets gebeuren als we als men-
sen niet verbonden waren! Voor de 
naschoolse opvang, kleuterschool, 
Republiek Moldavië, schoolpro-
jecten en distributie van humanitai-
re goederen, overal is verbinding 
nodig! Als we eenmaal verbonden 
zijn, werken we efficiënter, hebben 
we resultaten, maar we ontdekken 
ook steeds meer behoeften. We 
durven lasten te dragen en erken-
nen de noodzaak voor God om door 
te gaan. Roemenië beweegt zich 
niet in een goede economische rich-
ting. Het begrotingstekort groeit, de 
nationale valuta is zwak, alle prijzen 
zijn gestegen en stijgen nog steeds, 
de arbeidskrachten zijn naar ver-
schillende steden in het land ver-
huisd of geëmigreerd naar het bui-
tenland. In de regio waar wij wonen, 
zijn bijna alle bronnen van inkom-
sten verdwenen.  

 

W e zijn ons ervan bewust dat 
zonder onze menselijke en 

financiële middelen onze hulp te 
weinig is voor de mensen in nood. 
Dit jaar willen we naar twee grote 
steden gaan, waar we al contacten 
hebben, om te kijken of we daarvan 
kunnen leren. Om precies te zijn 
naar Boekarest en Cluj. We zouden 
graag een groep vrijwilligers willen 
vormen, die achter onze visie staat. 

Mensen verbinden 



Nieuws van de 

breigroep 
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Onbegonnen werk 
Heel regelmatig krijgen we verzoeken om 
foto’s te plaatsen in ons Nieuwsblad van ge-
breide dekens, truitjes, sokjes, mutsen en 
dergelijke. Tot nog toe hebben we die bijna 
altijd geplaatst.  

Echter er komen zoveel verzoeken dat we, als 
redactie, geen onderscheid willen maken en 
daarom vanaf nu niet meer aan deze ver-
zoeken zullen voldoen.  

We snappen dat dit voor sommigen teleur-
stellend zal zijn, maar hopen op uw begrip 
hiervoor. Van de breigroepen zullen we regel-
matig stukjes en foto’s blijven plaatsen. 

Wat is er weer veel binnengekomen. Elke keer weer een ver-
rassing. En zoveel mooie breiwerken: mutsen, sjaals en de-
kens en veel babykleertjes deze keer.  
We bedanken ook onze nieuwe breisters in de diverse brei-
groepen of zelfstandig. Zij hebben met elkaar heel veel ver-
schillende breiwerken ingeleverd. Een vraag: als het kan, 
zouden jullie dan voor de winter nog wat kleine wantjes wil-
len breien? Hierbij iedereen hartelijk bedankt namens de 
mensen uit Roemenië voor alles wat jullie gemaakt hebben. 
 
Joke van der Weiden 

Het zou iets nieuws zijn voor ons 
team, het zou een bemoediging zijn, 
maar ook een natuurlijke beweging 
in de huidige economische en de-
mografische context. 

D e relatie met onze vrienden in 
Nederland, zonder wie Pentru 

Tine niet zou zijn wat het nu is, blijft 

cruciaal en onmisbaar. We zijn ver-
bonden aan een goed doel, we zijn 
aan elkaar verbonden om elkaars 
lasten te dragen, zoals God aan een 
ieder van ons kracht heeft gegeven. 
Welkom in Roemenië!  

 
Al mijn collega's sturen u de hartelij-

ke groeten. Bedankt voor de weten-
schap dat u bij ons bent!  

We wensen u allen gezondheid, 
vreugde en dat we altijd in liefde 
aan u en God verbonden mogen 
zijn! 
 
Sebastian Mariniuc    bbbbbbbbbbb 

 

Handwerkgroep de Vlijtige Liesjes 
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Moldavië als wijnland  
 

M oldavië is een republiek in Zuidoost-Europa, 
grotendeels gelegen tussen de rivieren Prut en 

Dnjestr (Nistru) en is sinds 1991 onafhankelijk van de 
Sovjet-Unie. Moldavië wordt in het westen begrensd 
door Roemenië en voor de rest door Oekraïne. De 
hoofdstad is Chisinau. Het land geldt als het armste 
van Europa. De bevolking is overwegend Moldavisch, 
een benaming die pas na de scheiding van de rest van 
Moldavië in zwang kwam. Er zijn Oekraïense, Russi-
sche en Gagaoezische 
minderheden. De inwo-
ners van Roemeens Mol-
davië worden als Roeme-
nen beschouwd.  
 

De oppervlakte bedraagt 
ongeveer tweederde van 
Nederland met een bevol-
king van ca. 3,5 miljoen 
inwoners (2017). De 
hoofdstad Chisinau heeft 
er daarvan al ca. 650.000 
binnen haar grenzen. 
Thans bestaat het land uit 
10 Judets (provincies), één 
stadsprovincie (Chisinau) 
en één autonome regio 
(Gagaoezië). Moldavië 
heeft een goed klimaat en 
vruchtbare landbouw-
gronden, echter geen 
grondstoffen. Het resul-
taat daarvan is dat de 
'witte' economie afhanke-
lijk is van fruit, groente, tabak en wijn. 
 

D e vele wijnkelders met een grote collectie wijnen 
is één van de grote waarden van het land en illu-

streert de lange (al enkele duizenden jaren) historie 
van wijnbouw in Moldavië. De kunst van het wijn ma-
ken is van generatie op generatie overgegaan en is in 
de historie altijd een symbool van kwaliteit en rijkdom 
gebleven. De voorraad wijnen in de immense wijnkel-
ders is een statement van hard werken, vakmanschap 
en traditie door de jaren heen. De vele soorten wijn 
die opgeslagen liggen in de eeuwenoude ondergrond-

se kelders kunnen in gunstige klimatologische omstan-
digheden langzaam tot volle wasdom komen. Hier ont-
wikkelen zij zich tot wijnen met een fantastisch bou-
quet, kleur en aroma. Bij goudkleurige witte wijnen, 
robijn- en steenrode wijnen vinden we aroma's van 
vers houtoven gebakken brood, gedroogd fruit en 
kruiden. Bij de mooie Traminer en Muskaat-wijnen 
ontdek je de smaak van dille. De smaak van honing 
proef je in de perfecte dessertwijnen, zoals: Gratiesti, 
Nectar, Trifesti, Trandafirul Moldovei, Auriu, en Mol-
dovan Muskaat. De oude Cahor-achtige wijnen onder-
scheiden zich met het aroma van chocolade, koffie, 

gedroogde pruimen en 
zwarte kersen. 
 

T oeristen en bezoekers 
kunnen tijdens een 

bezoek aan de wijnkel-
ders, in onder andere Cri-
cova, Balti, Stauceni en 
Tiraspol,  een keuze uit 
meer dan 15 wijnsoorten 
maken, waaronder diverse 
jaartallen en versterkte 
wijnen. In de verschillende 
wijnkelders liggen tussen 
de 50.000 en 1.000.000 
flessen geselecteerde 
oogstjaren en versterkte 
wijnen opgeslagen. 
In Cricova´s oudste wijn-
collectie kun je een Joodse 
koosjere wijn vinden uit 
het oogstjaar 1902. 
 
In Cricova kunnen bezoe-
kers ook de wijnverzame-
ling van Ghering vinden 

van voor de Tweede Wereldoorlog en veel wijnen uit 
de vijftiger jaren. Voor verzamelaars is hier dé moge-
lijkheid om bijzondere wijnen te bemachtigen. 
 
Bij Cricova en Milestii Mici loop je als bezoeker als het 
ware in een ondergrondse stad op een diepte van tus-
sen de 30 en 150 meter. De totale lengte van de on-
dergrondse (grot) straten bedraagt in Cricova 100 km 
en in Milestii Mici 50 km. De ondergrondse straten 
hebben, net als in steden, namen van wijnsoorten ge-
kregen, zoals: Cabernet, Aligote, Feteasca etc. etc. 

Informatief Cultuur—Economie—Export 
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Door de voedselactie in januari van dit jaar hebben we veel voedsel kunnen 
uitdelen op alle werkpunten van Stichting Ecce Homo. Het was een zegen voor 
de gezinnen die worden ondersteund middels het ‘Social Assistance Project of 
Families in Crisis’ (het gezinssponsorproject). Het pakket bevatte niet-
bederfelijke voedingsmiddelen, zoals olie, meel, suiker, rijst, enz. We zijn dank-
baar dat we partners hebben zoals Stichting Draagt Elkanders Lasten. De gezin-
nen voelen zich overweldigd van blijdschap met de pakketten die ze hebben 
mogen ontvangen. Hierdoor werd onder veel families in Roemenië vreugde 
gebracht. 
Hieronder volgen enkele reacties van gezinnen/ouderen op deze actie. 

Er was een familie waarvan de reactie in onze harten werd gegrift. De familie 
had geen geld meer, omdat de moeder van de kinderen met ziekteverlof was 
en daardoor niet in staat was om te werken. Toen we daar aankwamen met 
het pakket, omhelsde Silvia (de moeder van de kinderen) ons met veel dank. Zij 
en haar man waren wanhopig, omdat ze niet het noodzakelijke voedsel kon-
den kopen doordat de vader een laag loon had en ze het geld moesten gebrui-
ken voor de energierekeningen. 

Een andere familie gebruikt al hun maandelijkse inkomsten, inclusief geld dat 
ze hebben geleend, om de gezondheidsproblemen van de moeder in het gezin 
op te lossen. De moeder stond op het punt om naar de supermarkt te gaan om 
eten te kopen met de vraag of zij de volgende maand mocht betalen. Het ont-
vangen voedselpakket was voor hen een hemels teken dat God hun behoeften 
kende. Zij ervaren dat God zelfs in het kleinste detail aanwezig is in hun leven. 

Mihaela is een alleenstaande moeder met twee kinderen, waarvan er één het  
syndroom van Down heeft en daarbij ook diabeet is. Toen we bij hun thuis aan-
kwamen, stond Mihaela op het punt naar de supermarkt te gaan. Plots lichtte 
haar gezicht op en verscheen er een glimlach op haar gezicht. Ze bedankte ons 
‘duizenden’ keren en ze bedankte iedereen die dat voedsel had betaald. 

Om bij het huis van de volgende familie te komen, hadden we veel problemen. 
Het huis staat op de top van een heuvel en de weg was besneeuwd en glad. Dit 
gezin heeft 9 kinderen. Een half uur voor onze aankomst is het gezin net terug-
gekomen uit het ziekenhuis met hun zoon van slechts 5 maanden oud. Sinds 
zijn geboorte had de kleine allerlei gezondheidsproblemen. Er was nauwelijks 
voedsel in het huis en toen de moeder ons zag aankomen met het pakket, be-
gon ze te huilen en dankte God voor Zijn genade. 

We kunnen de dankbaarheid van de gezinnen niet uitdrukken en we bidden 
dat God u alles teruggeeft wat u hebt geïnvesteerd.\ 

"Die zich des armen ontfermt, leent den Heere, en Hij zal hem zijn weldaad ver-
gelden" (Spreuken 19:17) 
Gods zegen toegewenst! 

Team Ecce Homo 

Ook dit jaar werd door onze stichting weer een voedselactie georganiseerd 
om in de moeilijke wintermaanden Roemeense en Moldavische gezinnen 
van eten te voorzien. Dankzij de ruime bijdrage van velen uit onze achter-
ban, konden weer enkele honderden gezinnen in Roemenië en nu ook in 
Moldavië van voedsel worden voorzien. Onderstaande reactie kregen we 
van Ecce Homo doorgestuurd welke wij graag met u willen delen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voedselactie 2018   



   Vrijwilliger                               Floor Verweij      

D eze keer zijn we voor het interview met een vrij-
williger te gast bij Brigadier van politie Floor Ver-

weij. Floris Verweij werd in 1955 geboren in het mooie 
dorpje Asperen in de prachtige Betuwe. Het was (nog) 
de tijd van de wederopbouw en de luxe die we tegen-
woordig hebben, was er toen nog niet, aldus Floor. Hij 
denkt aan de toiletgang als kind, nog een WC met septic 
tank, die ieder jaar geleegd moest worden. Als hij in 
Roemenië komt, 
moet hij daar 
weer aan den-
ken. Zijn ouders 
trouwden in 
1953 en kregen 4 
kinderen: 2 jon-
gens en 2 meis-
jes. In 1963 ver-
huisde het gezin 
naar Hoornaar. 
Verweij senior 
was vrachtwa-
genchauffeur bij 
een transportbe-
drijf en deed ook 
internationale 
transporten. Na 
de basisschool 
ging Floor naar 
de LTS (Lagere 
Technische 
School) in Gorin-
chem. De school bevond zich tegenover het politiebu-
reau, het bureau waar hij later werkzaam was.  Maar 
omdat hij meer in zijn mars had en geen technische 
knobbel had, kwam al gauw het advies om naar de 
MAVO te gaan. Die overstap werd met goed gevolg ge-
maakt. Toen het einde van de MAVO-tijd in zicht kwam, 
wist Floor nog niet wat hij wilde worden. Na een door 
de school georganiseerde voorlichting en de opmerking 
van een onderwijzer dat Floor wel een goede politie-
agent zou zijn, werd zijn keuze gemaakt. De sollicitatie 
en keuring waren in Utrecht, waarvoor Floor voor het 
eerst in zijn eentje een treinreis moest maken. Hij werd 
goedgekeurd en aangenomen en mocht naar de Rijks-
politieschool. Deze was in het Limburgse plaatsje 
Baexem en was gevestigd in een oud klooster. Floor 
ging dus het klooster in waar geen damesbezoek was 
toegestaan, maar waar ook geen meiden in zijn groep in 
opleiding waren. Iedere avond van 19.00 tot 20.00 uur 

was het verplicht om te studeren. Daarnaast heel de 
week niet uitgaan, met uitzondering van de woensdag-
avond, dan mocht de week worden doorgezaagd. Toen  
Floor klaar was met de opleiding werd hij wachtmeester 
in Barendrecht. Tijdens zijn tweede werkdag werd hij al 
met de heftigheid van zijn beroep geconfronteerd: een 
aanrijding met dodelijke afloop. “Je wist dat dit kon ge-
beuren, maar daar stond je (ook in de opleiding) niet bij 

stil”, aldus 
Floor. Na-
tuurlijk heeft 
hij veel va-
ker ingrij-
pende din-
gen meege-
maakt. “Ik 
ben daarin 
wel sterk en 
kan daar 
goed mee 
omgaan”, 
zegt hij. Kort 
na het begin 
van zijn 
loopbaan als 
agent is 
Floor ook 
begonnen 
met het uit-
knippen van 
stukjes die 

betrekking hadden op zijn werk uit “de plaatselijke leu-
genaar”, De Schakel.  Hij doet dat nog steeds. Inmiddels 
8 dikke ordners met verhalen en foto’s. Nu werkt Floor 
in het team Drechtsteden Buiten: Sliedrecht,       Pa-
pendrecht, Alblasserdam, Hendrik-Ido-Ambacht en 
Zwijndrecht.  
  

F loor kreeg kennis van Ria van der Giessen, werk-
zaam bij de gemeente Barendrecht en is in 1980 

met haar getrouwd. In 1985 zijn ze verhuisd naar Alblas-
serdam en kregen daar 5 kinderen: eerst 2 zoons en 
toen 3 dochters, die inmiddels allemaal de deur uit zijn. 
De zoons zijn getrouwd. De oudste 3 kinderen hebben 
een baan en  de jongste 2 studeren nog. Op de vraag 
wat de hobby’s van Floor zijn, blijft het even stil. Dan 
antwoordt hij dat hij die eigenlijk niet heeft. Na nog 
even nadenken, komt er echter een respectabele lijst 
met dingen bovendrijven die hij toch wel graag doet. 

Tekst Wim Klippel 
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Vroeger was vissen een leuke bezigheid, maar dat is 
overgegaan. Klussen in en om het huis is ook een leuk 
tijdverdrijf, maar nu is bijna alles wel gerenoveerd. Het 
kerkenwerk heeft lang op de actielijst van Floor gestaan 
tot hij in 1993 een burn-out kreeg. Sindsdien houdt hij 
ook nogal wat dingen af, maar toch................. Hij leest 
graag, vooral geschiedenis. Hij reist veel.  Vroeger wer-
den met het hele gezin in de vakanties lange kampeer-
tochten gemaakt. Sinds de kinderen zelfstandig zijn, 
gaat hij samen met “zijn” Ria als het kan zomers 4 we-
ken lang tochten maken met de “sleurhut” achter de 
auto. Ze hebben ongeveer heel Europa al gezien, van 
Noordkaap tot Filippi en van Polen tot Portugal. Een 
reis van 9000 kilometer is geen uitzondering voor dit 
reislustige 
duo. Sinds 
2008 is Floor 
ook al ver-
schillende 
keren meege-
reisd naar 
Roemenië en 
inmiddels 
ook naar 
Moldavië. 
Ook deze 
reizen geven 
weer inspira-
tie voor de 
vakantieweken. Zo kwam hij tijdens een reis naar Roe-
menië in Oostenrijk langs de Abdij (Stift) in de plaats 
Melk. De volgende vakantie voerde daar naartoe, ge-
volgd door een bezoek aan Wenen, Bratislava,  Boeda-
pest en het Balatonmeer in Hongarije. Je mag toch wel 
zeggen dat reizen zijn hobby is! Maar deze wereldreizi-
ger heeft nog een bijzondere hobby waar hij naar zijn 
zeggen te weinig aan toekomt: het maken van notenli-
keur. Hij zegt het niet, maar misschien is het opdrinken 
ervan nog wel een hobby waar hij even niet opkwam! 
 

M aar...........hoe is Floor nu eigenlijk bij Stichting 
Draagt Elkanders Lasten betrokken geraakt? In 

2008 stond Bert Tronchet ineens bij hem op de stoep 
met de vraag of hij de week erna mee wilde naar Roe-
menië. Er was een reis gepland, maar er waren naast 
Bert 4 dames die meegingen. Bert had dus behoefte 
aan “mannengezelschap”. Hij kende Floor al, omdat ze 
een straat bij elkaar vandaan wonen en die kwam zo-
doende bij hem terecht. Floor wilde wel mee, maar het 
was natuurlijk wel erg kort dag om het met zijn werk te 
regelen. Echter…....... de volgende morgen al voor 
10.00 uur was het geregeld. Dat werd de eerste kennis-
making met Roemenië en inmiddels zijn er nog een 6-
tal reizen gemaakt, waarbij Floor altijd de film van de 
reis maakt. De bezoeken aan Roemenië, het land, de 
mensen, de armoede, maar ook de cultuur fascineren 

deze politieagent die ook in zijn werk allerlei shocke-
rende situaties tegenkomt.  
 

A ls vrijwilliger van onze stichting helpt hij onder an-
dere mee met de huis-aan-huiscollecte, paaseitjes-

verkoop, plantenverkoop en vrachtwagens laden. Floor 
draait er zijn hand niet voor om, om ook andere organi-
saties te helpen voor naasten in nood. 
“Meer vrijwilligerswerk doen, kan nog niet vanwege 
mijn onregelmatige werktijden”, zegt Floor. Hij hoopt 
over ongeveer 3 jaar te kunnen stoppen met werken. 
“Dan zien we wel verder bij leven en welzijn”. Wat hem 
erg aanspreekt, is het feit dat Stichting Draagt Elkan-
ders Lasten volledig op vrijwilligers draait en dat er 

geen geld 
aan ‘de strijk-
stok’ blijft 
hangen. 
Prachtig dat 
er zoveel 
mensen 
klaarstaan 
om te helpen 
met o.a. col-
lecteren en 
de vrachtwa-
gens laden. 
De laatste 
keer 25 man-

nen en vrouwen! Ook iedere week weer het enthousi-
asme van zoveel dames om kleding te sorteren. “Als je 
zo nauw betrokken bent, kun je ook constateren dat de 
hulp op de juiste plaatsen terechtkomt”, aldus Floor. 
 

A fsluitend zegt Floor: 
“Ik hoop niet dat de 

mensen gaan denken dat hulp 
daar niet meer nodig is, want 
ik zie met eigen ogen dat er 
veel hulp nodig is en blijft. 
Mensen kunnen in Roemenië 
en Moldavië tegenwoordig 
zelf heel veel, maar........ al-
leen met (financiële) hulp van 
buitenaf. Ik moet er niet aan 
denken dat ik straks mijn hele 
leven hard heb gewerkt en 
dan als 70-jarige in een klein 
vervallen woninkje moet 
zitten met  een pensioentje 
van amper 100 euro.  Want 
dat is vaak de realiteit van 
ouderen in Roemenië en Mol-
davië! We moeten dankbaar 
zijn met alles wat we hier 
hebben”.  

 9 
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H et is woensdagmorgen 23 mei en een drukte van 
belang bij het huis van familie Klippel. Het reisge-

zelschap is bij elkaar gekomen om weer te vertrekken 
naar Roemenië en Moldavië. Ik zal ze aan u voorstellen: 
Wim Klippel, voorzitter van het bestuur en is de tel 
kwijtgeraakt hoe vaak hij al naar Roemenië is geweest. 
Joke van der Weiden, bestuurslid en inmiddels een 
doorgewinterde Roemenië-ganger. Floor Verweij, dit is 
zijn 7e reis en Floor is als vrijwilliger betrokken bij Stich-
ting Draagt Elkanders Lasten. Wil Velthuizen, als sor-
teerster heeft zij al heel wat werk verricht voor de stich-
ting, maar voor haar is dit de eerste keer dat ze mee 
hoopt te gaan met een reis. Rianne Klippel, lid van het 
bestuur en voor haar wordt dit de 4e reis. En tot slot 
mijzelf, Eline Crum, bestuurslid en dit wordt mijn 8e of 
9e reis. 
 

V anmorgen heb ik de voordeur van mijn eigen veili-
ge huis achter mij dichtgetrokken en ga ik weer op 

reis om te zien hoe mensen in Roemenië en Moldavië 
wonen en leven. Ik weet wat ik daar kan verwachten, 
heb al vaker in krotjes gestaan waar gezinnen leven. Ik 
weet wat ik zal gaan zien en ruiken en toch…elke keer is 
het weer confronterend om de contrasten te zien tus-
sen de rijkdom die ik bezit en de armoede waarin men-

sen worstelen om te overleven. Ook deze reis hebben 
we weer genoeg ellende en mensonterende omstandig-
heden gezien die ervoor zorgen dat de motivatie om 
hulp te bieden, blijft voortbestaan, die ervoor zorgen 
dat ik dankbaar ben voor mijn eigen situatie. Hopelijk 
staat u na het lezen van dit reisverslag ook even stil bij 
uw eigen omstandigheden en ervaart u dezelfde dank-
baarheid dat u een veilig huis heeft om in te wonen.  
Maar goed, terug naar woensdagmiddag. Om 13.00 uur 
worden de koffers nog even gewogen en spullen her-
verdeeld. Roelie Gouweloos leest met ons uit Galaten 6: 
1-10 en vraagt een zegen over de reis. Dan stappen we 
in de auto’s en gaan op weg naar vliegveld Zaventem. 
We arriveren daar ruim van te voren, omdat we met 
files en dergelijke rekening hebben gehouden. Het in-
checken van de bagage gaat vlot. Bij de douane worden 
sommigen gefouilleerd, maar kunnen we zonder pro-
blemen doorlopen. Dan komen we erachter dat onze 
vlucht vertraging heeft. We eten op ons gemak de mee-
gebrachte lunch en dan begint het lange wachten. De 
vlucht zou vertrekken om 19.10 uur en op de borden 
wordt aangegeven dat de vlucht een half uur vertraagd 
is. Langzaam lopen we richting de gate, waar een grote 
groep medepassagiers staat te wachten. En het wordt 
later en later. Uiteindelijk is het pas 20.30 uur voordat 
we opstijgen.  
Na 2,5 uur vliegen landen we in Iaşi. Het is dan 23.00 
uur Nederlandse tijd en 0.00 uur Roemeense tijd. Op 
het vliegveld staat Sebastian op ons te wachten en rij-
den we door de stille straten richting Botoşani. De rit 
duurt ruim 2 uur, dus we stappen om 2.30 uur ons hotel 
binnen. We zijn allemaal moe en zoeken snel onze ka-
mers op.  
 
Donderdag 
Na een verkwikkende nachtrust zit iedereen om 9.30 
uur aan het ontbijt. Om 10.30 uur worden we opge-
haald en hebben we de zakelijke bespreking bij Pentru 
Tine. Daar worden we eerst hartelijk ontvangen door 
het personeel, Andrei en Claudia, die alweer heel wat 

Zelfs vindt de mus…... 
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jaren werkzaam zijn bij Pentru Tine. Na de zakelijke be-
spreking heeft de vaste kok, een tante van Sebastian, 
een lunch voor ons bereid. We maken een ronde door 
het gebouw van Pentru Tine. Pentru Tine bestaat deze 
week precies 8 jaar en we halen herinneringen op hoe 
het was. Het is onvoorstelbaar dat er in die 8 jaar zoveel 
is gebeurd, dat er hulp is geboden aan zoveel kinderen 
en indirect ook aan hun families. Zoveel verhalen en 
zoveel gezichten zijn er in die tijd gepasseerd. Bij elk 

bezoek zien we vooruitgang, horen we dat er nieuwe, 
succesvolle projecten gerealiseerd zijn en dat er van elk 
dubbeltje dat er geschonken wordt een euro is ge-
maakt. Sebastian heeft, zo blijkt ook uit de bespreking, 
een goede kijk op de zaken die werken en weet ook 
goed wat er niet zal aanslaan.  Die middag gaan sommi-

gen van ons mee om de kinderen op te halen uit school 
en helpen ze bij het maken van het huiswerk. We heb-
ben even de gelegenheid om bij te praten met Andrei. 
Hij vertelt met veel enthousiasme over het werk wat hij 
alweer heel wat jaren doet. Er klinkt trots door in zijn 
stem als hij vertelt over de vooruitgang die sommige 
kinderen maken. Nadat de kinderen het huiswerk af 
hebben, krijgen ze een maaltijd. Daarna is het tijd voor 
ontspanning. We stappen in de busjes en rijden naar 
een basketbalveld in de stad. Omdat het zo warm is, 
mogen we gebruikmaken van de sporthal. Daar is het 
koeler. De hal voldoet vermoedelijk niet aan de eisen 
die gesteld worden aan een Nederlandse sporthal, maar 
dat mag de pret niet drukken. We spelen floorball, een 
soort hockey. De sticks die gebruikt worden, zijn ge-
schonken door een Duitse organisatie die zich inzet voor 
straatkinderen. De kinderen kunnen hierbij flink wat 
energie kwijt en leven zich helemaal uit, ondanks de 
warmte. Wij besluiten om af en toe vanaf de kant toe te 
kijken. Na anderhalf uur is het gedaan met de pret en 
keren we terug. De kinderen worden naar huis gebracht 
en wij keren, na een gezellige maaltijd, terug naar het 
hotel. 
 
Vrijdag 
Om 10.00 uur vertrekken we vanaf Pentru Tine naar 

Bij binnenkomst in de aula 

blijkt dat het bezorgen van in-

continentiemateriaal geen 

overbodige luxe is; de lucht is 

zwaar en slaat op je keel.  
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Truseşti. Dit is een klein stadje in de provincie Botoşani. 
Het bestaat eigenlijk uit 2 straten en wat huisjes erom-
heen. We brengen deze morgen een bezoek aan het 
bejaardentehuis. Wij zijn hier al eerder geweest en 
brengen nu kleding, incontinentiemateriaal, leesbrillen 
e.d.. Bij binnenkomst in de aula blijkt dat het bezorgen 
van incontinentiemateriaal geen overbodige luxe is; de 
lucht is zwaar en slaat op je keel. Maar dat went en het  
is een mooi gezicht hoe de ouderen 1 voor 1 naar voren 
komen om kleding bij elkaar te zoeken uit de dozen die 
daar staan. Ook het passen van de brillen levert mooie 
momenten op. Wij krijgen een rondleiding door het ge-
bouw wat deels is gerenoveerd. Soms krijgt de directie 
geld van de overheid, maar dat wordt niet gecontinu-
eerd. De directie zag zich genoodzaakt om een hogere 
bijdrage te vragen van families van de ouderen. Door-
dat veel mensen dit niet kunnen betalen, is het bewo-
nersaantal teruggelopen van 51 naar 45 bewoners. Per 
oudere krijgt het bejaardentehuis €50,- van de over-
heid. Dit is veruit onvoldoende om de ouderen de zorg 
te geven die nodig is. De kamers en het gebouw zien er 
verder schoon uit en wij hebben de indruk dat er, met 
de middelen die er zijn, wel goede zorg gegeven wordt 
aan de ouderen. Nadat we afscheid genomen hebben 
van de bewoners en het personeel gaan we langs bij 
een ander sociaal project in Truseşti. Volgens Sebastian 
is dit het enige project in de wijde omgeving. We wor-
den ontvangen door Petru die dit project zo’n 10 jaar 
geleden is begonnen en afhankelijk is van giften uit Roe-
menië. Hij wordt niet gesponsord vanuit het buitenland. 

Wij krijgen een rondleiding door de bakkerij. Die wordt 
gerund door families uit arme gezinnen in de omgeving. 
Het brood is van goede kwaliteit, beter dan het brood 
wat in supermarkten wordt verkocht. Dit maakt het wel 
duurder. Veel wordt er dan ook niet verkocht helaas. 
Naast de bakkerij zit een kinderopvang zoals Pentru Ti-
ne; kinderen worden uit school opgevangen, krijgen 
huiswerkbegeleiding en er is tijd voor ontspanning. 
Petru vertelt dat hij meerdere keren op het punt heeft 
gestaan om te stoppen met het project, omdat het door 
lage inkomsten amper bestaansrecht heeft. Maar elke 
keer werd hij geconfronteerd met de nood van zijn me-
demens en kreeg een mogelijkheid om door te gaan. 
We krijgen ook te horen dat de Roemeense overheid 
geen steun biedt aan organisaties als dit, maar ze eer-
der tegenwerkt. Petru vertelt dat, als hij geen geld heeft 
om zijn rekeningen te betalen, de overheid de rekening 
bevriest voor een bepaalde periode. Het maakt dan niet 
uit als er in tussentijd wel geld op de rekening komt. De 
overheid geeft het pas weer vrij als de vastgestelde pe-
riode is afgelopen. Bij bezoeken aan projecten als dit 
knaagt altijd het gevoel dat er zoveel te doen is, op zo-
veel plaatsen nood is en op zoveel plaatsen hulp gebo-
den kan worden. Maar helaas, de middelen ontbreken 
hier vaak voor. Er moeten keuzes gemaakt worden over 
hoe we het geld wat wij ontvangen van donateurs het 
beste kunnen besteden en de realiteit is nu eenmaal 

dat je niet iedereen kunt helpen. Wij bedanken Petru 
hartelijk voor zijn rondleiding en gaan terug naar Pentru 
Tine.  

Straatkinderen in Moldavië 

Moldavië is het armste land van Europa. Het land 

heeft circa 3,5 miljoen inwoners. Door de slechte 

economische situatie werkt een kwart van de vier 

miljoen inwoners in het buitenland. Ouders hopen 

zo beter voor hun gezin te kunnen zorgen. Hun kin-

deren blijven achter en worden door opa en oma 

opgevangen. Helaas verloopt een verblijf in het bui-

tenland vaak niet goed. Veel kinderen horen nooit 

meer iets van hun ouders. Ze weten zelfs niet of ze 

nog leven. Voor de grootouders is het een groot 

probleem om voor hen te zorgen. Zo worden veel 

kinderen aan hun lot overgelaten. 

Het zijn duidelijk straatkin-

deren, hun snoetjes zijn  

groezelig en hun schoenen te 

groot en afgetrapt.  
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In de middag heeft Sebastian een verassing voor ons; 
vanwege het jubileum van Pentru Tine heeft hij een 
groep kinderen, die deel hebben genomen aan het pro-
ject, uitgenodigd. Het kost wat moeite om de kinderen 
te herkennen, zo snel zijn ze groot geworden! Eén van 
de meisjes is inmiddels al moeder geworden en heeft 
de kleine bij zich. Er worden foto’s en filmpjes getoond 
uit de beginjaren van Pentru Tine. Dit zorgt soms voor 
grote hilariteit als de jongvolwassenen zich terugzien. 
Het zegt heel veel dat er zoveel jongeren op de uitnodi-
ging zijn ingegaan en als wij hen spreken vertellen ze 
ook wat Pentru Tine voor hen betekend heeft. We ho-
ren verhalen dat de meesten bezig zijn hun school af te 
ronden en sommigen hebben al een baan gevonden. 
Door de verhalen realiseren wij ons hoeveel impact de 
hulp van Pentru Tine kan hebben op een mensenleven. 
De omstandigheden en huisvesting van deze jongeren 
mag dan misschien niet veel verbeterd zijn, de meesten 

van hen zijn afkomstig uit zigeunerflats in het centrum 
van Botoşani, waar het leven hard en zwaar is. Maar 
doordat zij hulp hebben gekregen bij hun persoonlijke 
ontwikkeling is hun toekomstperspectief wel veranderd 
ten opzichte van leeftijdsgenoten die deze kansen niet 
gekregen hebben. Die jongeren maken vaker hun oplei-
ding niet af en leiden hun leven zoals hun ouders: elke 
dag op zoek naar werk voor de dag, op zoek naar een 
maaltijd en de kans op een verslaving is groter. Nadat 
we de jongeren hebben uitgezwaaid, keren we terug 
naar het hotel. In de avond maken we nog een ontspan-
nen wandeling door het park en gaan we op tijd naar de 
kamers.  
 
Zaterdag 
Bij aankomst bij Pentru Tine staat Emanuel Besleaga al 
op ons te wachten. Hij is de missionair werker die het 
project in Moldavië heeft opgezet. We stappen in de 
bus van Emanuel en rijden richting Moldavië. Sebastian 
gaat deze 2 dagen ook met ons mee en neemt voorin 
plaats. Hij is goed bevriend met Emanuel en gebruikt de 
reistijd om bij te praten met zijn vriend. Achterin de bus 
kijk ik naar alles wat passeert: de kleine dorpjes waar 
we doorheen rijden, de boer die zijn koe verplaatst en 
in de berm moet wachten tot wij voorbijrijden, de her-
der op de heuvel, de familie op de paardenkar waarvan 
de kinderen en oma achterin de bak zitten en de boerin 
die op een veld onkruid staat te wieden. Het is mei en 
het hele land staat uitbundig in bloei. De bermen langs 

Straatkinderen in Moldavië- de feiten 
 
Naar schatting leven in Moldavië zo’n 70.000 kinderen 
op straat op een bevolking van 3,5 miljoen inwoners!  
In Roemenië is door de aanpak van de overheid het 
aantal straatkinderen in 10 jaar tijd teruggebracht. 
Kinderhandel, kinderprostitutie en handel in organen 
vormen de grootste bedreigingen voor straatkin-
deren. Precieze aantallen zijn hierover niet bekend.  
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de kant van de weg vormen een groot en kleurig veld-
boeket en de geur van bloeiende planten maakt het 
voorjaar compleet. En toch….achter al dat moois gaat 
zoveel schuil. Wat voor leven heeft de boer gekend? 
Hoeveel kansen hebben de kinderen achterop de paar-
denkar gehad in hun korte leven? Hoeveel ellende heeft 
de boerin gezien? En ik denk weer aan mijn eigen com-
fortabele leven wat ik leid, niet te vergelijken met dat 
van hen! Zonder al teveel problemen kunnen we de 
grens passeren. Dit is tot nu toe de snelste grenspassa-
ge die we bij de grens naar Moldavië hebben meege-
maakt. Nog ruim 2 uur rijden voordat we in Soroca zijn. 
Het is begin van de middag als wij daar aankomen. We 
stappen uit de bus en worden direct aangesproken door 
3 jongetjes. Het zijn duidelijk straatkinderen, hun snoet-
jes zijn groezelig en hun schoenen te groot en afgetrapt. 
Hun gezichtjes stralen dankbaarheid uit als we ze een 
snoepje en wat speelgoed geven. Zo snel als ze geko-
men zijn, gaan ze daarna weer weg. Na bij een lokaal 
restaurantje gegeten te hebben (voor € 1,- per maal-
tijd!), gaan we op weg naar Niorcani. We komen aan bij 
het kerkje en meteen valt op dat er een nieuw huis in 
aanbouw is. Ons wordt verteld dat de zolder van dit  
huis bestemd is voor het gezin van een evangelist en de 
begane grond bevat 2 kamers voor gasten en vrijwil-
ligers die daar kunnen overnachten. Op het terrein van 
het kerkje woont ook een oudere vrouw met haar doof-
stomme dochter en kleinzoon. De oudere vrouw was 
zwaar verslaafd aan alcohol, maar is inmiddels al een 

half jaar clean. Zij bezoekt trouw de diensten in het 
kerkje en ook haar dochter en kleinzoon gaan mee. De 
doofstomme dochter ging eens staan tijdens de dienst 
en riep toen: “Îl iubesc pe Dumnezeu” (“Ik houd van 
God”). De gemeenteleden zien deze verandering in het 
gezin als een wonder. In het kerkgebouwtje is een kerk-
dienst voor de kinderen uit de gemeente georganiseerd. 
Op eenvoudige manier wordt de kinderen een Bijbel-
tekst aangeleerd en zingen we met elkaar. Er wordt en-
thousiast meegezongen als wij ‘Dit is de dag’ in het Roe-
meens zingen. Na de dienst blijkt dat er ook nog een 
dienst met de volwassenen van de gemeente is georga-
niseerd. De kinderen zijn ook aanwezig bij deze dienst. 
De gezichten van de aanwezigen herken ik inmiddels. 
Aandachtig luisteren ze naar de preken die gehouden 
worden door Emanuel en Sebastian. De sfeer in het 
kerkje is gedragen en eerbiedig. Aan hun gezichten is te 
zien dat het leven voor hen soms zwaar is geweest, 
maar rondom het Woord lijkt dat weg te vallen en vindt 
men elkaar in het geloof dat er Eén is die boven alle el-
lende en zorgen staat. Aan het begin van de dienst gaan 
alle aanwezigen staan en kan iedereen hardop een ge-
bed doen. Hoewel ik het niet versta, maakt dat veel in-
druk; iedereen krijgt de kans om zijn persoonlijke nood 
voor de Heere neer te leggen. Na de dienst wordt er 
buiten eten klaargezet wat al eerder is bereid door de 
vrouwen uit de gemeente. We nemen afscheid en gaan 
de lange hobbelige weg terug naar Soroca. Het is inmid-
dels avond geworden, maar we hebben nog een laatste 
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bezoek op het programma staan: een maaltijd bij Sasha 
Alexandru en zijn gezin. Sasha is betrokken bij het evan-
gelisatiewerk in Soroca en spreekt voornamelijk Rus-
sisch. Zijn vrouw is Poolse, maar spreekt vloeiend Roe-
meens. Qua vertaling is het dus nogal ingewikkeld: Sas-
ha vertelt iets in het Russisch, zijn vrouw vertaalt dat 
naar het Roemeens en voor ons wordt dat vertaald naar 
het Engels. Al met al lukt het aardig en blijkt dat Sasha 
blij is met de Roemeense Bijbel die wij hem overhandi-
gen, maar ook dat er behoefte is aan Russische Bijbels. 
Wij beloven om na te vragen of er een mogelijkheid 
bestaat daaraan te komen. Sasha vertelt ook dat het de 
eerste keer is dat hij Nederlanders bij hem thuis ont-
vangt en dat het voor hem een hele eer is zulk hoog 
bezoek te krijgen. Na een fijne avond zeggen we gedag 
en gaan naar ons hotel. Dat is voor Moldavische begrip-
pen erg luxe, maar eerlijk gezegd ben ik blij met elk bed 
wat ik zie na deze lange dag.  
 
Later die avond scroll ik nog even door alle foto’s van de 
dag. Ik zie de foto van mijn kleine neefje die ik vandaag 
gekregen heb, een foto van een gezonde, blozende ba-
by. Daarna zie ik de foto van de straatkinderen die we 
vanmiddag ontmoet hebben. Het contrast is confronte-
rend; Hollands welvaren versus de Moldavische reali-
teit. Het liefste had ik de kinderen meegenomen in mijn 
koffer en ze hier de liefde en aandacht gegeven die ze 
nodig hebben. Maar helaas, zo werkt het niet. Wel heb-
ben we nagevraagd wat de mogelijkheden zijn om een 
opvang te ontwikkelen voor de straatkinderen hier. Se-
bastian heeft ons verteld dat het idee om een weeshuis 
te starten veel kosten met zich meebrengt. Hij legt uit 
dat de hulp aan kinderen zoals het bij Pentru Tine gere-
geld is het eenvoudigste is en dat het snel te realiseren 
is. Er is een ruimte in Soroca beschikbaar die als kerk 
gebruikt wordt, maar doordeweeks als kinderopvang 
kan functioneren. De kinderen kunnen een maaltijd ge-
bruiken bij de eetgelegenheid waar wij eerder gegeten 
hebben. Voor € 1,- per maaltijd kun je het zelf niet be-
reiden. En als de kinderen eenmaal deelnemen aan het 
project is het makkelijk om na te gaan waar ze leven en 

te proberen iets aan die omstandigheden te verande-
ren. Bovendien worden de kinderen min of meer ver-
plicht om naar school te gaan, wat ze meer toekomst-
perspectief biedt. Sebastian vertelt dat er al gestart kan 
worden voor € 100,- per maand met de kinderopvang. 
Nadat we heel wat informatie hebben gekregen over de 
omvang van het straatkinderenprobleem hier in Molda-
vië is voor ons duidelijk dat er een opdracht ligt om 
middelen te zoeken om een project te realiseren.  
 
Zondag 
Na een goede nachtrust stappen we weer in de bus op 
weg naar Niorcani. We hopen daar opnieuw een kerk-
dienst bij te wonen. Een groep Roemeense jongeren zal 
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daarbij ook aanwezig zijn. De afstand tussen Soroca en 
Niorcani is 35 kilometer. In Nederland zou je daar onge-
veer een half uurtje over doen. Maar dit is Moldavië en 
het kost ons ruim een uur. Dit heeft te maken met het 
verschrikkelijk slechte wegdek, waardoor je zigzaggend 
de afstand aflegt en probeert de grootste kuilen in de 
weg te vermijden. Of anders te kiezen uit de minst die-
pe put. Grappig, vorige keer had ik het idee dat deze 
weg een landweggetje was naar een dorpje, maar nu ik 
meer vrachtwagens en busjes zie rijden, besef ik pas dat 
dit gewoon de doorgaande autoweg is! Het kerkje zit 
door de komst van de groep uit Brasov erg vol. Weder-
om wordt er een kerkdienst gehouden. De groep uit 
Brasov is zichtbaar aangedaan door de omstandigheden 
van deze gemeente. Zij hopen hier een week te blijven 

en een werkvakantie te doen. We horen ook dat 1 van 
de jongeren met zijn gezin hier wil komen wonen en 
werken als evangelist. Er worden 2 preken gehouden, 
de eerste door Sebastian uit Johannes 1 en daarna 
preekt Emanuel over Handelingen 1 vers 8 over de uit-
storting van de Heilige Geest. Wim houdt namens het 
bestuur een korte toespraak en de groep uit Brasov 
zingt enkele liederen. Bij het eindigen van de dienst 
geeft één van de jongeren ons de tekst mee uit Romei-
nen 12 vers 1 en 2. We nemen hartelijk afscheid van de 
gemeente van Niorcani en de jongeren uit Brasov en 
keren terug naar Roemenië. De terugreis verloopt net 
zo voorspoedig als de heenreis en aan het begin van de 
avond bereiken we ons hotel. Vol van indrukken uit 
Moldavië praten we die avond na over alles wat we ge-
hoord en gezien hebben.  
 
Maandag 

In de ochtend worden we opgehaald door Sebastian en 
moet er gewinkeld worden. We stellen voedselpak-
ketten samen en daarna gaan we op pad naar Havârna. 
Maricel Grosu, een legerpredikant die veel evangelisa-
tiewerk doet in zijn omgeving, woont daar met zijn ge-
zin. Een aantal jaren terug heeft hij in zijn woonplaats 
een nieuwe kerk gebouwd en wij hebben al eerder een 
bezoek aan hem gebracht. Nadat Maricel is ingestapt, 
gaan we op bezoek bij het eerste gezin. Het is een gezin 
met 2 zoontjes. Alleen de moeder en het jongste zoon-
tje van 6 jaar zijn thuis. Het huisje is klein en bedompt. 
Doordat er geen geld is om de rekeningen te betalen, is 
de elektriciteit afgesloten. De vrouw is erg blij met de 
Bijbel die wij overhandigen en het voedselpakket. Na 
een kort gesprek gaan we naar het volgende gezin. Dit 
gezin heeft een dochtertje en de 2e is op komst. Zij wo-
nen in een authentiek Roemeens huisje. De wanden zijn 
opgetrokken uit leem en het dak is bedekt met riet. Ver-
teld wordt dat het huisje elk voorjaar opnieuw verste-
vigd en geschilderd wordt na de winter. Binnen is het 
niet groot, maar wel keurig netjes. In de tuin scharrelt  
een varken en er zijn wat konijnen. Ook hier overhandi-
gen we een Bijbel. De vrouw begint er direct uit te le-
zen. Zij wil wel graag naar de kerk, maar haar man is 
erop tegen. Hierna brengen we een bezoek aan een 
huisje waar 2 oudere mannen op de kachel zitten. Zij 
zijn beiden slecht ter been. Als ze een eindje moeten 
lopen, ondersteunen ze elkaar en hebben beiden een 

Het huisje is klein en bedompt. 

Doordat er geen geld is om de 

rekeningen te betalen, is de 

elektriciteit afgesloten.  
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ouderwetse kruk nodig ter ondersteuning. We hebben 
net het voedselpakket afgegeven als er een oud vrouw-
tje aan komt lopen. Ze is kromgebogen en draagt een 
keukenschort. Het blijkt dat dit de 84-jarige zus is die 
voor haar 2 broers van 60 en 70 jaar zorgt. Zij verzorgt 
hen en kookt voor hen. Wij vragen hoe het verder moet 
met deze mannen als de zus wegvalt, maar daar kan 
geen antwoord op gegeven worden. Onder de indruk 
van de omstandigheden waarin deze broers leven, gaan 
we alweer door naar het volgende gezin. Dit bestaat uit 
een jonge, hoogzwangere vrouw en haar dochtertje. De 
vrouw ziet er jonger uit dan haar 20 jaar. Zij woont met 
haar ouders onder 1 dak. Het huisje ziet er keurig netjes 
uit. Buiten leren we het dochtertje van een jaar of 3 hoe 

ze bellen moet blazen en het kleine ding schatert het uit 
van de pret. De jonge vrouw is vaak alleen, haar man 
werkt op een scheepswerf. Nadat we ook hier een Bij-
bel en voedselpakket hebben afgegeven, gaan we naar 
het laatste adres. Voor een oud, vervallen huisje zit een 
vrouw onder een boom. Zij blijkt slecht ter been te zijn 
en mentaal niet helemaal in orde. Ze roept van alles 
naar ons, maar is wel erg blij met de meegebrachte 
spullen. In het huisje is het een verschrikkelijke bende. 
Er staat een teiltje met wat bruine drab, wat bij onder-
zoek koffie blijkt te zijn en overal in het huisje liggen 
stapels kleding. Haar dochter woont bij de vrouw in 
huis, maar is op dit moment niet thuis. De vrouw zwaait 
ons uitbundig uit als wij weer instappen en naar het 
huis van Maricel rijden. Daar wacht ons een uitgebreide 
maaltijd en vertelt Maricel over het vrijwilligerswerk 
wat hij doet voor zijn medemens. Aan het einde van de 
middag gaan we terug naar Botoşani. Daar nemen we 
afscheid van Sebastian die morgen op reis moet voor  
OCC (het internationale project dat met kerst schoenen-
dozen uitdeelt aan kansarme kinderen). We bedanken 

Er staat een teiltje met wat 

bruine drab, wat bij onderzoek 

koffie blijkt te zijn.  
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hem voor de ontvangst en organisatie van de week en 
voor het vele werk dat hij, met zijn team, verzet in Roe-
menië.  
 
Dinsdag 
Voor vandaag zijn we uitgenodigd bij Emanuel. We heb-
ben ’s middags om 13.00 uur afgesproken. We nemen 
eerst een kijkje bij de kleuterschool van Pentru Tine. Op 
de bovenste verdieping van het gebouw is er een kin-
deropvang gerealiseerd, waar werkende ouders hun 
kind kunnen brengen voor een bijdrage van € 30,- per 
maand. Dit loopt zo goed dat er waarschijnlijk na de 
zomervakantie gestart kan worden met een 2e groep. 
Na de rondleiding stappen we in de bus en nemen de 
toeristische route naar Emanuels huis. We rijden door 
kleine dorpjes en zanderige plattelandswegen. In een 
klein stadje stoppen we. We vallen direct op en worden 
aangesproken door bewoners van het stadje. Ook zien 
we een begrafenisstoet langskomen, wat uiteraard niet 
te vergelijken is met een Nederlandse uitvaart. We lo-
pen nog wat verder door het dorpje en stappen daarna 
weer in. Onderweg passeren we 3 vrouwen op een 
paardenkar. We maken zo goed als het gaat een praatje 
met hen en overhandigen een Bijbel. Floor maakt van 
de gelegenheid gebruik en rijdt een eindje mee op de 
kar. Ergens anders zien we een oudere man voor zijn 
huisje staan. We stappen zomaar de tuin in en worden 
uitgenodigd in zijn huisje. De man is erg blij met zijn 
nieuwe Bijbel. Wij vermoeden dat het de eerste eigen 
Bijbel is van deze man. Dan loopt het tegen 13.00 uur 
en rijden we rechtstreeks naar het huis van Emanuel. 
Zijn vrouw heeft een heerlijke lunch bereid en tijdens de 
maaltijd komen de gesprekken los. Emanuel is naast zijn 
werk in Moldavië ook actief in Oekraïne. Daar gaat de 
oorlog nog steeds onverminderd door. Emanuel laat 
foto’s zien van verwoeste huizen en kraters van bomin-
slagen. De foto van een jong meisje maakt indruk, zij is 
de week ervoor om het leven gekomen bij een bomin-
slag. Emanuel vertelt dat hij als evangelist plaatsen in 
Oekraïne bezoekt en merkt dat mensen weer terugke-
ren naar de kerk door de oorlog. Een tijdje terug heeft 

hij 200 mensen mogen dopen. Bevlogen als hij is door 
zijn werk en de verhalen die hij vertelt, vraag ik me af of 
deze man nog wel tijd heeft om te slapen. Zijn vrouw 
geeft toe dat ze er soms moeite mee heeft dat haar 
man zo vaak op reis is en op zulke gevaarlijke plaatsen 
komt. Maar Emanuel heeft duidelijk een roeping erva-
ren en doet er alles aan om zich met al zijn kracht in te 
zetten voor mensen in nood. We nemen meerdere ke-
ren afscheid, maar raken daarna toch weer aan de 
praat. Eindelijk stappen we aan het einde van de mid-
dag toch in de bus om terug te gaan naar het hotel. ’s 
Avonds evalueren we zoals gebruikelijk de reis en deelt 
ieder zijn of haar ervaringen. Voor Wil is het de eerste 
reis en heeft alles diepe indruk op haar gemaakt. Ze is al 
lange tijd actief betrokken bij de stichting en heeft al 
veel gezien en gehoord, maar het gaat pas leven als je 
het in het echt ziet en ruikt. Dat is niet op camera vast 
te leggen. Ook op de wat meer doorgewinterde reizi-
gers maakt de confrontatie met de armoede in de huis-
jes nog altijd diepe indruk.  
 
Woensdag 
We checken uit in het hotel en worden door Andrei 
naar het vliegveld gebracht. Het is 2 uur rijden vanuit 
Botoşani naar Iaşi en bij elke kilometer neem ik al een 
beetje afscheid van Roemenië. We nemen op de lucht-
haven afscheid van Andrei en zijn vrouw en checken 
onze bagage in. Door de douane en dan weer wachten 
op het vliegtuig. Gelukkig is de vertraging nu maar een 
half uurtje en om 14.30 uur Roemeense tijd zie ik vanuit 
mijn raampje Roemenië steeds kleiner worden. We lan-
den op Zaventem om 16.00 uur Nederlandse tijd. Om 
17.00 uur zijn we bij de parkeerplaats waar onze auto’s 
staan. De terugreis uit België gaat snel, zelfs de ver-
wachte vertraging rond Antwerpen valt reuze mee. Om 
klokslag 20.00 uur komen we aan bij huize Klippel. Daar 
staan familie en vrienden al op ons te wachten om ons 
welkom te heten. Ook Roelie staat ons op te wachten 
en sluit de reis af met dankgebed voor een behouden 
thuiskomst. Na afscheid van elkaar genomen te hebben, 
zoekt iedereen zijn eigen huis op.  
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Zelfs vindt de mus…. 
Er is pas een vogeltelling gehouden in Nederland en de 
gewone huismus wordt steeds minder gezien. In Roe-
menië zijn ze nog wel volop zichtbaar in het straatbeeld. 
In de maand mei zijn ze volop bezig nestjes te bouwen 
voor zichzelf en hun gezinnetjes. Ook zwaluwen hebben 
we veel gezien. Bij de grensovergang naar Moldavië 
heeft een hele kolonie zich genesteld. Hun ingenieuze 
nestjes lijken vastgeplakt tegen de overkapping over de 
grens. Zij hebben een veilig nestje, een veilig onderko-
men. Door de bouw van het kerkje in Niorcani heeft ook 
de gemeente daar een veilig onderkomen gevonden om 
met elkaar het aangezicht van de Heere te zoeken. Door 

de opvang in Pentru Tine hebben de kinderen en jonge-
ren meer kansen op een toekomst. Misschien is hun 
thuissituatie niet altijd even veilig, maar zij krijgen bij 
Pentru Tine wel de aandacht die zo nodig is voor een 
kind. Sebastian, Emanuel, Maricel…met alles wat in hen 
is, zijn zij op zoek naar veilige onderkomens voor hun 
medemensen. Resten nog de vele straatkinderen in 
Moldavië..… Zij missen dat veilige nest, een veilig onder-
komen om zich te weren tegen alle gevaren die op hen 
afkomen. Zij missen de kansen op een betere toekomst. 
Hun leven bestaat uit bedelen en overleven om de dag 
van morgen te halen.  
Helpt u mee om ook voor deze kinderen een veilig nest 
te bouwen? 

 



Nieuwsblad Stichting Draagt Elkanders Lasten jaargang 20 nr. 1 20 

Terugblik 

Informatieavond 16 januari  
 

Zoals gebruikelijk in januari werd de 16e van die maand een terugkijkavond gehouden naar aanleiding van de 
reis naar Roemenië en Moldavië in oktober jl. De zaal van Riederborgh was goed gevuld met ruim 60 belangstel-
lenden. Zelfs Ridderkerks Belang was vertegenwoordigd en een viertal bestuursleden van stichting Commissie 
Hulp Roemenië uit Hardinxveld-Giessendam was aanwezig. Iedereen werd hartelijk welkom geheten en een ge-
zegend 2018 toegewenst door de voorzitter. Vervolgens las hij ter opening van de avond een gedeelte uit 2 Ko-
rinthe 9 en ging voor in gebed. In een korte overdenking naar aanleiding van het gelezen hoofdstuk werd verwe-
zen naar het laatste vers van dit hoofdstuk: “Doch Gode zij dank voor Zijn onuitsprekelijke gave”. Paulus wekt 
hier de gemeente van Korinthe op om te geven. Wat je aan de Heere en Zijn dienst geeft, krijg je met rente dub-
bel en dwars terug. Maar dan springt Paulus over op de gaven van God. Hij gaf Zijn Zoon. Dit Godsgeschenk is 
onuitsprekelijk. Hij gaf Zijn eigen Zoon, Zijn enig Kind tot redding van ons, zondaren. Dit is onbegrijpelijke liefde. 
Zo heeft Johannes ook iets van die liefde gesmaakt: “Alzo lief heeft God de wereld gehad.................”. 

Daarna kreeg Simon Koster het woord. Hij vertelde aan de hand van wat foto’s van zijn fietstocht van Ridderkerk 
naar Constanta aan de Zwarte Zee in Roemenië die hij in juli vorig jaar heeft gemaakt. Deze sponsorfietstocht 
leverde het schitterende bedrag op van ruim € 9250,-. Na een nagekomen gift stond het eindbedrag op maar 
liefst € 10.115,50! 

Roelie Gouweloos nam de aanwezigen vervolgens mee, aan de hand van een fotopresentatie, op reis langs de 
diverse projecten die onze stichting steunt in eerder genoemde landen. 

Tot slot kon iedereen een indruk krijgen van het verloop van een reis in het kader van het bezoek aan de pro-
jecten aan de hand van een prachtige, door Peter Gouweloos gemaakte film. 

Bij de uitgang konden kaarten worden gekocht, die zoals gebruikelijk door Wilma Goedegebuure waren gemaakt 
en beschikbaar gesteld. Helaas kon Wilma zelf (nog) niet aanwezig zijn door het overlijden van haar moeder een 
maand eerder. Haar moeder gaf ook altijd blijk van haar belangstelling op dit soort avonden.  
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Terugblik 

Opnieuw naar Middelburg 

Vrijdag 9 februari was een dag waarop sneeuw was voorspeld en 
code oranje door het KNMI werd afgegeven. Het was echter de 
bedoeling om deze dag weer naar woonzorgcentrum Eben-
Haëzer in Middelburg te gaan voor een presentatie. Het was nog 
droog toen onze bestuursleden Eline en Wim afreisden. Echter al 
snel begon het licht te sneeuwen. Toch werd Middelburg voor-
spoedig bereikt. Voor een 35-tal belangstellenden kon het ver-
haal verteld en de beelden vertoond worden. Inclusief de op-
brengst van de verkooptafel werd deze middag € 118,50 gedo-
neerd. De thuisreis werd met flinke sneeuwval ondernomen, 
maar gelukkig was het een voorspoedige reis en mochten onze 
bestuursleden veilig thuiskomen. 

Opnieuw Uitzicht in Vlaardingen 

Op maandag 19 februari bezochten we woonzorgcentrum Uitzicht 
in Vlaardingen weer een keer. Er was deze middag heel veel be-
langstelling en voor een gehoor van 48 mensen konden we de 
beelden van Roemenië en Moldavië laten zien. Zowel het mooie 
land alsmede de grote armoede maakten grote indruk op de aan-
wezigen. De collectezak werd deze middag goed gevuld en ook bij 
de verkooptafel werd goed verkocht. Samen met een gift van de 
handwerkclub gingen we huiswaarts met een bedrag van               
€ 507,15. Daarnaast meldde zich ook nog iemand die een gezin 
wilde gaan sponsoren. Bij alle presentaties verwonderen we ons 
als bestuur weer over de betrokkenheid en de gulheid van de aan-
wezigen. 

Hervormde gemeente Sint-Annaland 
 

Hier waren we op 20 februari uitgenodigd om iets van 
het werk in Roemenië en Moldavië te komen vertellen en 
te laten zien. De bestuursleden Corina en Wim gingen als 
afgevaardigden van SDEL met de apparatuur, om foto’s 
en film te laten zien, richting Sint-Annaland. In het vereni-
gingsgebouw werd de middag geopend met zingen, ge-
bed en een korte meditatie door ds. Versluis, de plaatse-
lijke predikant. Daarna werd aan de hand van een Power-
Point-presentatie iets verteld over het ontstaan van onze 
stichting en de projecten die in de loop der jaren werden 
en momenteel worden gesteund in Roemenië en Molda-
vië. Afgesloten werd met een film van een reis in 2017. 
De middag werd afgesloten met gebed, waarna werd ge-
collecteerd. De verkooptafel werd druk bezocht. Vooral 
de paaseitjes vonden gretig aftrek. Het resultaat van deze 
middag was € 201,72. 
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Terugblik 

 
 
 
 

Voorlichting in Moerkapelle 

Op 15 maart verzorgden onze bestuursleden Joke en 
Wim een presentatie in Zorgcentrum Beth-San. Een 
dertigtal bewoners werd verteld, met woord en beeld, 
over het werk dat we als stichting mogen doen. Voor 
veel van de aanwezigen was het niet helemaal nieuw, 
omdat we ook hier al meerdere keren zijn geweest. 
Ook nu gingen we weer huiswaarts met een envelop, 
gevuld met € 122,60. 

  

Foto’s en film in Rehoboth te Goes 

Op 22 januari reisden we af naar Goes voor een presentatie 
van foto’s en een film. Er was een uitnodiging gekomen van 
woonzorgcentrum Rehoboth, één van de locaties van Cedrah, 
voor deze middag. Voor een publiek van 25 mensen konden 
we laten zien hoe een reis naar Roemenië en Moldavië ver-
loopt en wat we zoal doen aan hulpverlening. Na een collecte 
en met de opbrengst van de verkooptafel erbij gingen we 
huiswaarts met een bedrag van1€ 188,85.  

In De Boomgaard te Streefkerk 

Het was in februari 2017 dat we bij school De Boom-
gaard te Streefkerk tijdens een grote storm school-
meubilair, stoeltjes en tafeltjes gingen laden die be-
schikbaar waren gesteld voor Roemenië. We hebben 
toen beloofd dat we een film zouden laten zien, 
waarop te zien is waar het meubilair in Roemenië 
terecht is gekomen. Op 4 april jl. was het zover. On-
ze bestuursleden Wim en Roelie werden enthousiast 
ontvangen door een leuk team. Ze kregen  een rond-
leiding door de moderne school. De film van de Roe-
menië-reis van mei 2017 werd voor een vijftigtal 
kinderen van groep 5 t/m 8 vertoond.  Hierin was de 
school in het Roemeense Ştefăneşti te zien is waar 
het meubilair nu van groot nut is. De kinderen had-
den veel belangstelling en hadden veel vragen. Ze 
vroegen o.a. hoe wij de mensen daar kunnen ver-
staan en of de mensen daar sterven van de honger. 
De tafeltjes en stoeltjes gaven heel veel herkenning en er 
werd erg enthousiast gereageerd. 

Wilt u dit Nieuwsblad voortaan  
digitaal ontvangen? 

Vanaf nu willen we de mogelijkheid bieden 
dat u dit Nieuwsblad per e-mail ontvangt. 
Wilt u hiervan gebruikmaken in plaats van de 
gedrukte versie? 

Geef het dan per e-mail door aan : 

 wpklippel@versatel.nl 
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Kerststerrenverkoop 

Begin december 2017 was het weer zover. De jaarlijkse 
kerststerren- en cyclamenverkoop. Deze keer in het 
Wijkgebouw-West, in plaats van in Riederborgh, aan 
de Boksdoornstraat te Ridderkerk. Een mooie locatie 
die we mochten gebruiken. Veel mensen wisten ons 
ook nu te vinden, mede door de goede wegwijzers bui-
ten. Er werd veel verkocht. Ook in woonzorgcentrum 
Uitzicht in Vlaardingen was er een kerststerrenmarkt. 
Daar wisten ook veel mensen de weg te vinden naar 
de hal van het centrum, waar de mooie kleurige plan-
ten werden aangeboden. Op zaterdag 16 december 
werd er ook verkocht bij de Kringloopwinkel aan de 
Noordenweg te Ridderkerk. Dankzij de vrijwilligers die 
zich ook hiervoor hebben ingezet een mooie actie met 
een mooie totaalopbrengst van € 933,- 

Terugblik 

Verkoop van geraniums en zomerbloeiers  

Op 5 mei was het weer zover. De jaarlijkse plantjes markt op het Sint Jorisplein te Ridderkerk. Het was een zon-
overgoten dag met temperaturen die in de middag opliepen tot boven de 20 graden. Dat was ook merkbaar aan 
het aantal bezoekers en de verkoop. Van de vier karren met o.a. diverse soorten geraniums, bacopa’s, Spaanse 
margrieten, begonia’s, hangpotten en nog veel meer, die kwekerij Ammerlaan ‘s morgens bracht, was er geen 
volle kar meer over aan het eind van de middag. Nog nooit gebeurd! En een prachtige opbrengst deze eerste 
dag: € 759,45. 

 Op 12 mei was er voor degenen die op 5 mei hun kans hadden gemist een tweede kans. Ook toen weer verkoop 
op het Sint Jorisplein, maar ook bij Kringloopwinkel Noordenweg. Wederom was het schitterend weer en men 
had de smaak van tuinieren blijk-
baar te pakken want het was erg 
druk. De opbrengst was er dan 
ook naar. Bij Kringloop Noorden-
weg werd in 3 uur tijd voor ruim  
€ 685,- verkocht en op het Sint 
Jorisplein voor € 625,-. 

De totaalopbrengst was dus meer 
dan € 2000,-. 

Iedereen die zijn bijdrage heeft 
geleverd, heel erg bedankt. In het 
bijzonder dank aan Jan Ammer-
laan van Kwekerij Ambacht voor 
alle jaren dat hij ons de planten 
heeft geleverd. Helaas wordt zijn 
bedrijf in Barendrecht onteigend 
en moeten we nog afwachten of 
we volgend jaar ergens anders of 
nog bij hem kunnen inkopen.  
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Terugblik 

Op vrijdag 25 mei heeft de christelijke basisschool Het Kompas uit Barendrecht een sponsorloop gehouden voor 
onze stichting. Vooraf was er de vraag gekomen of dat wij een bepaald project hadden, waarvoor zij gingen lopen. 
Na overleg met Sebastian, van de stichting Pentru Tine uit Botoşani in Roemenië, zijn de volgende twee doelen 
vastgesteld: 
 

 De onderbouw gaat lopen voor het project : ‘Meer lezen’. 
De Roemeense kinderen zullen worden gestimuleerd om meer te gaan lezen. Weinig lezen is een groot pro-
bleem, waardoor de kinderen een ontwikkelingsachterstand opbouwen. De kinderen krijgen een boek met 
daarbij uitleg en er zal er een soort wedstrijd gehouden worden wie, na afloop, het beste verslag kan maken. 

 De bovenbouw zal gaan lopen om geld in te zamelen voor ‘Roemeense en Engelse grammatica’. 
De kinderen van de naschoolse opvang zullen extra lessen krijgen van deskundige leerkrachten. Binnen het 
bestaande onderwijssysteem wordt hier te weinig aandacht aan gegeven en zal daarom een belangrijke aan-
vulling vormen. 
 

Na allerlei voorbereidingen was het dan zover. Alle kinderen waren die 25e mei om 8.15 uur op school. Na de ope-
ning startten de kinderen van groep 1 en 2. Deze werden aangemoedigd door de kinderen van de groepen 7 en 8.  
De onderbouw liep een klein rondje (90 m.) op het schoolplein. Om 9.15 uur werden de rollen omgedraaid en lie-
pen de groepen 7 en 8, aangemoedigd door de groepen 1 en 2, met het enige verschil dat de bovenbouw een 
groot rondje liep (300 m.) om het schoolgebouw heen. Om 10.50 uur was het de beurt voor de groepen 5 en 6 die 

Sponsorloop van de christelijke basisschool Het Kompas uit Barendrecht 
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aangemoedigd werden door de groepen 3 en 4. Ook zij liepen een groot rondje. Deze groepen werden om 11.30 
uur verwisseld voor de groepen 3 en 4 die weer een klein rondje liepen, aangemoedigd door de groepen 5 en 6. 
Ook waren er de hele ochtend verschillende ouders aanwezig om iedereen aan te moedigen. 
Om 12.00 uur had iedereen zijn/haar best gedaan en hadden ze allemaal een flesje water en een stuk fruit gekre-
gen, gesponsord door de Makro. Moe, maar voldaan ging ieder huiswaarts en moesten we een week wachten voor 
we de officiële uitslag kregen van deze actie. 
 
Op vrijdag 31 mei was het dan zover. Wim en Roelie werden om 10.30 uur verwacht op de school. De school had 
een mooie plaat gemaakt met daarop het eindbedrag. Samen met de jongste en de oudste leerling zou het bedrag 
onthuld worden. De jongste leerling vond het te spannend, dus werd het bedrag onthuld door de oudste leerling 
van de school. 

 

We werden stil toen we het eindbedrag zagen verschijnen: € 6.594,83!! 
Na telling bij de bank bleek de opbrengst zelfs nog meer te zijn: € 6.729,43!!! 

 

Alle kinderen van Het Kompas, maar ook alle leerkrachten en de vele ouders die deze dag mee hebben geholpen, 
namens de kinderen uit  Pentru Tine: HEEL HARTELIJK BEDANKT!!! 

Bij Suuzzz 

In Ridderkerk is een winkel te vin-
den, Bij Suuzzz,  waar je voor een 
week of een maand alleen een 
plank of zelfs één of meerdere stel-
lingen kunt huren. Hierop kun je 
dan je spulletjes kwijt, die je wilt 
verkopen. In december 2017 heb-
ben we daar voor 1 maand een 
stelling gehuurd en vol gezet met 
houten speelgoed dat gemaakt was 
door de heer Thijsen uit Hardinx-
veld-Giessendam. Hij maakt voor 
ons prachtig (houten) speelgoed 
wat gelijk naar Roemenië gaat, of 
wat hier verkocht wordt en waar-
van het geld naar Roemenië gaat. 
Omdat december een maand is 
waarin mensen elkaar graag ca-
deautjes geven, was dit een prach-
tige tijd om een stelling te huren. Er 
gingen heel wat houten wagens, 
tractors en spelletjes over de toon-
bank en na afloop van de huurperi-
ode kregen we het mooie bedrag 
van € 92,00 gestort op onze reke-
ning. Helaas is de winkel per 2 juni 
2018 gesloten. 
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Trouwe bezoekers 

De vernieuwde website heeft inmiddels zijn eerste 
verjaardag alweer een aantal maanden achter de 
rug. Ook al is de nieuwigheid er inmiddels wel van-
af, toch is er een groot aantal trouwe bezoekers 
die ons online visitekaartje regelmatig met een 
bezoek vereert. Dat motiveert ons om energie te 
blijven steken in de website. 

Zoals u misschien ook opgevallen is, wordt de 
website steeds volwassener. In het vorige Nieuws-
blad werd aangekondigd dat we bezig waren met 
het mogelijk maken van online donaties via iDeal. 
Inmiddels is dat gelukt! Het is fijn om te zien dat 
ook dit aanslaat. Via de website is ondertussen al 
meer dan € 600,- opgehaald. Vooral tijdens de 
voedselactie is er regelmatig gebruikgemaakt van 
deze nieuwe betaalmogelijkheid.  

Bent u nieuwsgierig geworden?  
Ga dan naar https://www.stichtingdraagtelkanderslasten.nl/doneren 
 
Ook is de kans aanwezig dat u in Google de volgende advertentie tegengekomen bent (ook hiervoor geldt: als u 
nieuwsgierig bent, probeer het eens uit): 

Nu hoeft u niet bang te zijn dat wij uw geschonken geld uitgeven aan dure Google-advertenties. Via een speciaal 
programma van Google voor stichtingen krijgen wij (gratis!) 10.000 dollar aan advertentietegoed per maand.  

Wij vinden het verder ook erg belangrijk om transparant te zijn over de inkomsten en uitgaven van de stichting. 
Ook dit is allemaal terug te vinden op de website. Bent u geïnteresseerd in welke activiteiten er gepland staan of 
wilt u oude Nieuwsbladen bekijken? Ook dan zal een bezoekje aan onze website u niet teleurstellen. 

Heeft u nog tips of vragen over de website? Dan kunt u dit aangeven bij één van ons, of via het contactformulier op 
de website. 

 
Wist u dat... 

 afgelopen jaar meer dan 1.600 verschillende bezoekers een kijkje hebben genomen op onze website? 
 deze bezoekers gezamenlijk in totaal bijna 10.000 keer een pagina opgevraagd hebben? 
 de website in totaal 108 pagina’s telt? 
 ‘slechts’ 64% van de gebruikers de website via een laptop/pc bekijkt, de rest via een mobiele telefoon of ta-

blet? 
 dat er bij het ontwikkelen van de website ook veel aandacht is besteed om de website er op deze verschillen-

de apparaten goed uit te laten zien? 

 De stichting online 

Wanneer vereert u ons weer met een online bezoek? 
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 De stichting online Gouden bruiloft echtpaar Vis 

  

Op 28 februari 2018 mochten Piet en Martha Vis uit Alblas-

serdam hun 50-jarig huwelijk gedenken. Ze hadden bedacht 

om in plaats van cadeaus giften te vragen. Het geld wilden 

ze schenken aan Stichting Draagt Elkanders Lasten met als 

doel het ondersteunen van projecten in Roemenië en Mol-

davië. Tijdens de feestavond stond dan ook een mooie doos 

klaar voor de giften. Ons bestuurslid Joke van der Weiden 

was ook voor deze avond uitgenodigd. Haar was gevraagd 

een kleine presentatie te geven over het werk van onze 

stichting. Zij deed dit aan de hand van wat fotokaarten van 

enkele jaren terug. Toen heette onze stichting nog SDOK 

afdeling IJsselmonde.  Destijds werd een vrachtwagen ge-

sponsord door firma De Haan uit Alblasserdam. Piet Vis was 

de chauffeur van dit transport en Bindert Malda ging mee als bijrijder. Beide heren waren op een fotokaart te zien. 

Onder de gasten bevond zich ook dhr. De Haan, directeur van voornoemde firma, de sponsor voor dit transport 

destijds. Hij was zo onder de indruk van het verhaal over Roemenië, dat hij de opbrengst van deze avond zou ver-

dubbelen! Deze avond heeft toen het schitterende bedrag opgebracht  van € 1.450,-! Dit tot verbazing en blijd-

schap van ons bestuurslid. 

Echtpaar Vis en dhr. De Haan heel hartelijk dank voor het geld dat besteed zal worden aan hulp voor Roemenië en 

Moldavië.  

           Bindert Malda                           Piet Vis 

 

 

Kaartenactie Traian 

In ons vorige Nieuwsblad hadden wij een oproepje 

geplaatst om via ons een kaart op te sturen naar 

Traian, een eenzame en ernstig zieke man in Roeme-

nië. Welgeteld 15 kaarten/tekeningen hebben we op 

de post mogen doen. Het duurde een aantal weken 

voordat de kaarten (na kerst) op de plaats van be-

stemming aankwamen, maar wat was Traian blij! 

Vooral de getekende en zelfgeschreven kaarten van 

kinderen maakten hem erg blij en emotioneel. Te-

meer omdat zijn eigen kinderen die in het buitenland 

wonen tijdens de kerstdagen in Roemenië waren en 

niet de moeite hadden genomen om een bezoek aan 

hun vader te brengen of een kaart te sturen. Geen 

kaart van hen, maar wel een stapel kaarten vanuit 

Nederland (zie foto). Traian kon het bijna niet be-

vatten. 

Allen die hieraan meegewerkt hebben, hartelijk dank 

daarvoor! 

Sponsoring 
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In de beide huizen van Ecce Homo, La Noi en A-Mic, zijn de 
kinderen druk met hun schooljaar bezig. Sommigen hebben 
lastige toetsen en zitten in hun laatste jaar. Vanuit school 
worden er mooie activiteiten gedaan en zo leren de kinderen 
van veel verschillende gebieden. Iedereen is dankbaar voor 
deze mogelijkheden.  

In A-Mic is het wat onrustig geweest, omdat bij één van de 
kinderen de psychische problemen steeds groter werden, 
zodat dit invloed had op de hele groep. Daarom is het be-
treffende kind op dit moment opgenomen op een psychiatri-
sche afdeling.  

Wilt u bidden voor de volgende gebedspunten die ons toe 
werden gestuurd: 

 Voor Ramona, voor haar herstel en genezing en goede diagnoses.  

 Voor de begeleiding die Ramona extra  nodig heeft. Voor wijsheid en de juiste woorden om met deze situ-
atie om te gaan.  

 Voor nieuwe medewerkers die nodig zijn en goede samenwerking in de teams. 

Kindersponsoring 

Attentie 

Velen van u weten iedere maandag, van 19.00 tot 19.30 uur, de weg naar onze loods aan de Lagendijk te vinden 
met kleding, schoenen, beddengoed, enz, enz. De meeste bezoekers weten ook dat we om de kosten van de 
transporten (ongeveer € 2.750,- per vracht) van de goederen naar Roemenië te kunnen betalen € 1,- per zak of 
doos vragen. Voor degenen die hiervan niet op de hoogte zijn daarom, met enige schroom, de oproep om hier 
rekening mee te houden als u spullen brengt.  

Facebook draait door 
Dat de social media nog steeds populair zijn, blijkt wel uit de cijfers van het eerste half jaar van 2018. Terwijl we in 
december 2017 nog 260 volgers hadden, zitten we ondertussen op 301 volgers. Dat betekent weer een stijging van 
ruim 40 ‘likers’. Het is goed om te zien dat er zoveel mensen het werk van de stichting willen volgen. Wederom was 
de reis van eind mei een groot succes op Facebook. Honderden volgers konden dagelijks lezen wat de groep mee-
maakte in Roemenië en Moldavië. Ook op Facebook houden we rekening met de nieuwe privacywet. Alle foto’s die 
geplaatst worden op de pagina zijn met toestemming gemaakt en gepubliceerd.  

 
Ervaringen maatschappelijk werkers Ecce Homo 

Regelmatig ontvangen we berichten van de maatschappelijk werkers van de Roemeense organisatie Ecce Homo. 
Hierin lezen we over het moeilijke, maar ook mooie werk wat deze mensen mogen doen. De soms uitzichtloze om-
standigheden waarin zich menig Roemeens gezin bevindt. Vooral de jonge, pas beginnende werkers kunnen het erg 
moeilijk hebben met de situaties waarmee zij geconfronteerd worden. We lezen van een gezin waar het in huis bij-
zonder koud was. Er was ook geen eten in huis. Toen de maatschappelijk werker een (klaargemaakte) maaltijd 
kwam brengen, begonnen de beide ouders  te huilen. Het was gekookt voedsel. Ze hadden geen mogelijkheden om 
het voedsel te koken. Omdat de maaltijd precies op tijd kwam, maakte dit diepe indruk op de jonge medewerker. 
Het levensverhaal van dit arme gezin heeft de maatschappelijk werker erg geraakt. Er wordt nu meer hulp geboden 
en er is een bijzondere band ontstaan tussen de werker en dit arme gezin. Dat we deze maatschappelijk werkers 
ook in onze gebeden zouden gedenken. 



Financieel jaarverslag 2017 

Beste lezers, 

Weer mogen wij dankbaar 
onze financiën verant-
woorden, nadat de boek-
houding door een deskun-
dige  gecontroleerd en in 
orde bevonden is. Langs 
deze weg wil ik u namens 
de stichting, maar zeker 
ook namens onze vrienden 
in Roemenië en Molda-
vië,  hartelijk danken voor 
uw hulp op welke manier 
dan ook.  

Of dat u ons steunt door te 
breien, te helpen met sor-
teren of het laden van de 
vrachtwagen of door het 
sponsoren van een kind of 
een gezin. Of die meneer 
die kosteloos prach-
tig  houten speelgoed 
maakt voor de kinderen in 
Roemenië, maar ook voor 
de verkooptafel. Uw giften 
klein of groot hebben het 
prachtige resultaat opgele-
verd wat u kunt lezen in 
het financieel overzicht.  

Eén ding wil ik toch wel 
noemen in het bijzonder. 
Niet in de eerste plaats om 
de grootte van het bedrag, 
maar om de geweldige 
prestatie die geleverd is 
door Simon Koster door in 
zijn eentje naar Roemenië 
te fietsen en op die manier 
geld in te zamelen voor de 
kindertehuizen. We hopen 
dat we ook dit jaar weer 
een beroep op u mogen 
doen om ons te steunen 
op welke manier dan ook. 
Iedereen nogmaals be-
dankt voor uw steun en 
gebed in het afgelopen 
jaar! 
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Saldo per 31-12-2016 € 18.236,26  

Inkomsten:  
 

Pentru Tine   

Acties   

Huis-aan-huiscollecte   

Sponsoring   

Giften/algemeen   

Giften/transport   

Presentaties   

Kindersponsoring   

Ouderen   

Hulpgoederen  

Voedselpakketten   

Evangelisatie  

Nieuwsblad  

Moldavië  

Rente  

Fietstocht Simon  
 

Totaal  
 

Uitgaven:  
 

Moldavië  

Voedsel  

Acties  

Sponsoring  

Transport  

Kindersponsoring  

Pentru Tine isolatie  

Pentru Tine  

Opslag  

Nieuwsblad  

Hulpgoederen  

Kosten bank  

Diversen  

Evangelisatie  

Ouderen 

Kindertehuizen  

  

Totaal  

 
 

2.400,00 

10.537,34  

4.528,07  

 18.258,21  

9.488,09  

4.486.00  

1.557,45  

2.550,00  

975,00  

41.500,00  

 2.754,00  

 1.200,00  

 760,00  

 4.585,00  

26.60  

 9.922,15 

————————————— 

€ 115.527,91 

   

 3.250,00  

 6.407,65  

5.296,60  

19.601,35  

9.650,44  

3.360,00  

 2.000,00  

9.550,00  

2.724,00  

1.686,54  

41.500,00  

578,61  

2.539,07  

 1.000,00  

975,00  

 2.500,00 

————————————- 

 € 112.619,26  

Saldo per 31-12-2017 € 21.144,91  
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 Informatieavond 
D.V. dinsdag 10 juli 2018 

Zoals na ieder werkbezoek aan Roemenië en Moldavië willen we u ook nu weer deelgenoot maken van onze erva-
ringen en de ontwikkelingen die zich voordoen. Om 19.30 uur is er koffie en om 19.45 gaan we beginnen. Aan de 
hand van foto’s en film nemen we u mee naar het noordoosten van Roemenië en Moldavië waar onze naasten het 
zoveel moeilijker hebben dan wij hier in het westen. We nodigen u van harte uit deze avond te bezoeken, samen 
met uw familie, vrienden en buren. 

Evenals andere keren zal er een collecte zijn en zijn er weer spulletjes te koop. 

Tot ziens op 10 juli! 

Plaats: Zaal ‘Riederborgh’ 

Boksdoornstraat 2 te Ridderkerk 

Aanvang: 19.45 uur 

Uw gegevens zijn kostbaar! 

Het is het afgelopen jaar veel in het nieuws geweest: de privacyrechten van consumenten moeten verbeterd 

worden. Bedrijven, instellingen en stichtingen mogen niet meer zomaar doen met uw gegevens wat zij willen. 

Hiervoor is de ‘ Algemene Verordening Gegevensbescherming’ (AVG) in het leven geroepen. Deze  ‘verordening’ 

gaat op 25 mei 2018 in en geldt ook voor ons als stichting. Ook wij als stichting voldoen graag aan onze wettelij-

ke verplichtingen en willen verantwoord omgaan met de gegevens die u in alle vertrouwen met ons deelt. Bin-

nen de stichting hebben wij een privacybeleid opgesteld en hebben wij enkele aanpassingen gedaan waardoor 

ook wij voldoen aan de nieuwe regelgeving. Dit beleid kunt u vinden op onze website. Zo hebben wij vastgelegd 

hoe wij bijvoorbeeld omgaan met uw gegevens wanneer u een contactaanvraag doet via onze website. Ook 

wordt dit beschreven voor het aanmelden voor het Nieuwsblad en het doen van donaties via onze website. Bent 

u ook benieuwd hoe wij met uw gegevens omgaan? Ga dan naar 

https://www.stichtingdraagtelkanderslasten.nl/privacybeleid 

dan weet u dat u ons uw gegevens met een gerust hart kunt geven en  u ons kunt blijven steunen. 

Hartelijk dank voor uw vertrouwen! 

 



Dit Nieuwsblad is mede mogelijk gemaakt door de adverteerders: 

Help ons helpen 

31 

Onze vrijwilliger/vertaler Gert Huisman is 80 jaar geworden.  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 Hoveniersbedrijf Van de Graaf 

Van Eesterensingel 4 

2951 CK Alblasserdam 

Tel.: 078 - 691 64 09 

Mobiel: 06 - 430 223 92 


