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Bus
In januari jl. kregen we van Sebastian Mariniuc uit Botosani
het jaarplan voor 2014 van de
Stichting Pentru Tine. Sebastian wil Pentru Tine steeds verder
ontwikkelen en daarvoor is geld
nodig zoals u zult begrijpen. Dat
was echter niet zijn eerste prioriteit.
Als prioriteit stond in dit jaarplan een andere bus voor het
vervoer van de kinderen. De bus
die ze in gebruik hadden is 26
jaar oud en erg slecht. Er zitten overal gaten in van de roest

en motorisch is hij erg slecht. Het
interieur is volledig versleten door
het intensieve gebruik. Veiligheidsgordels zijn niet aanwezig en de portieren sluiten slecht. De kosten voor
onderhoud staan niet meer in verhouding tot de waarde. De situatie
is zodanig dat verantwoord vervoer
van de kinderen naar de dagopvang
niet langer mogelijk is. Zonder vervoer kunnen de kinderen niet bij het
dagcentrum komen.
Als bestuur van Stichting Draagt
Elkanders Lasten werden we geconfronteerd met dit probleem. Omdat
we het belang van het project Pentru
Tine heel hoog achten en we nog altijd onder de indruk zijn van de bewogen en bevlogen betrokkenheid van
Sebastian en zijn medewerkers bij de
nood van de kinderen en hun ouders,
zouden we in deze nood willen voorzien. Daarom hebben we besloten om
een actie te gaan houden voor een
andere bus voor deze kinderen. Omdat we in april naar Botosani zouden

gaan zou dit het goede moment zijn
om een bus mee te nemen. In overleg
met Sebastian bleek dat aanschaf
hier in Nederland beter zou zijn dan
in Roemenië. In zo korte tijd een
actie op poten te zetten was niet
haalbaar. Daarom werd besloten uit
eigen financiële middelen een bedrag
voor een bus voor te schieten.
Na allerlei zoektochten werd een
bus gevonden bij de firma Kleyn in
Vuren die nog jong van jaren was en
relatief weinig kilometers had gereden. Daarnaast was deze aankoop
financieel gezien vrij voordelig. Gekocht werd een 9 personenbus van
het merk Mercedes Vito.
Als bijzondere zegen mag wel vermeld worden dat we van een Ridderkerks bedrijf, die hiervan hoorde,
een gift kregen van € 5000,-. Mede
hierdoor werden we bemoedigd en
mogen we er op vertrouwen dat ook
het resterende bedrag geschonken
zal worden.
Het gevolg was dat we op 10 april
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met deze bus naar Roemenië zijn
vertrokken. We mochten op 14 april
dit vervoermiddel voor de kinderen
overhandigen aan Sebastian.
Vermeldenswaard is wel dat de oude
bus, ook een Mercedes, al 18 jaar
geleden, als eerste actie van onze
stichting, toen nog SDOK afd. IJsselmonde, kon worden aangeschaft.
Hij is lang in gebruik geweest voor
het vervoer van kinderen bij Ecce
Homo in CLuj Napoca maar sinds
ruim 4 jaar dus bij Pentru Tine. We
zagen bij de overhandiging grote
dankbaarheid en blijdschap bij alle
medewerkers die zich tegen een
heel gering salaris inzetten voor de
jeugd. Het werd door hen ook uitgesproken dat ze hierin Gods hand
mogen zien die hen en de kinderen,
maar ook ons in het werk voor hen,
zegent. Het was ontroerend om te
zien hoe verbouwereerd, maar ook
hoe blij, de kinderen waren toen ze
niets vermoedend met de nieuwe
bus werden opgehaald.

Vanwege de hoge urgentie gaan we in
dit geval achteraf actie voeren om
het resterende bedrag binnen te krijgen. We zullen bedrijven aanschrijven
en een folder sturen, die u ook bij
deze Nieuwsbrief aantreft, met de
vraag om giften voor dit doel.
Uiteraard nodigen we ook u als lezer uit om dit doel te steunen en
geld over te maken op het rekeningnummer van de stichting dat
u elders in deze Nieuwsbrief kunt
vinden onder vermelding van “bus”.
In de evaluatie van de reis merkte één
van de mensen, die voor het eerst in
Botosani kwam op, dat van de organisatie Pentru Tine, de warmte, liefde
en betrokkenheid afstraalt van allen die daar werken. Dat is tekenend
voor deze hulpverlening en hier hoef
ik verder niets aan toe te voegen om
u een beeld te geven van Pentru Tine.
Omdat we de bus daar lieten moesten we op een andere manier dan gebruikelijk terug naar Cluj. We deden
dat per trein, een reis van 8 uur. Het
voordeel is dat je lekker ontspannen
kunt reizen en veel kan zien zeker als
het, zoals tijdens onze reis, regent
en zelfs sneeuwt.
Bij Ecce Homo in Cluj werden we
gastvrij ontvangen en hadden we een
goede tijd met goede contacten en
zagen we ook weer de grote armoede
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waarin mensen moeten leven. Over
het algemeen moet gezegd worden
dat de armoede hier minder groot
is dan in het noordoosten van het
land waar Botosani ligt. Dat blijkt
ook wel uit cijfers die ik van Sebastian kreeg over de economische status van steden in Roemenië. Van 42
steden die op deze lijst staan staat
Cluj Napoca op de 5de plaats maar
Botosani slechts op de 41ste. De
prijzen van voedingsmiddelen schieten omhoog. Als voorbeeld de prijs
van aardappelen is dit jaar al met
bijna 10% gestegen. In Cluj is vooral
de armoede en daarmee de ellende
van ouderen heel opvallend. Gepensioneerden hebben maar kleine uitkeringen en maken veel kosten voor onder andere wonen, gas en licht. Velen
hebben ook medicijnen nodig voor
hun gezondheid en hebben daar geen
geld voor. Ecce Homo heeft een sociaal werkster in dienst specifiek voor
ouderen. Van haar hoorden we dat
ze afgelopen winter verschillende
ouderen had gevonden die van hun
uitkering alleen de huur konden betalen en verder niets meer hadden.
Daarom lieten ze gas en licht afsluiten. Deze mensen worden geholpen met voeding en medicijnen. We
brachten een bezoek aan een drietal
ouderen en werden geconfronteerd
met de grote nood van deze men-
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sen. Mensen die hun levenlang hard
hebben gewerkt en nu aan de rand
van de maatschappij terechtkomen
in mensonwaardige situaties.
De thuisreis maakten we deze keer
per vliegtuig. Een vlucht van Cluj naar
Eindhoven in slechts 2 uur en een
kwartier. Daarna nog een uur per trein
betekent in iets meer dan een halve
dag weer thuis. Dat is toch wel wat
anders dan ruim 24 uur in een busje.
Na dit gelezen hebbende zult u begrijpen dat hulp onverminderd noodzakelijk blijft.
Ten afscheid kregen we uit Botosani van Sebastian de woorden mee
vanuit Openbaring 3 vers 10 t/m 12:
Omdat gij het woord Mijner lijdzaamheid bewaard hebt, zo zal Ik ook u
bewaren uit de ure der verzoeking, die
over de gehele wereld komen zal, om
te verzoeken, die op de aarde wonen.
Zie, Ik kom haastelijk; houd dat gij
hebt, opdat niemand uw kroon neme.
Die overwint, Ik zal hem maken tot
een pilaar in de tempel Mijns Gods,
en hij zal niet meer daaruit gaan; en
Ik zal op hem schrijven den Naam
Mijns Gods, en den naam der stad
Mijns Gods, namelijk des nieuwen
Jeruzalems, dat uit den hemel van
Mijn God afdaalt, en ook Mijn nieuwen Naam.
Die zekerheid wens ik u maar ook allen in Roemenië toe.

Nieuws van de breigroep!

Mw. Reugebrink

Onlangs werd ik gebeld of ik maar wat truitjes wilde ophalen. Kom ik bij die mevrouw, heeft ze 35 truien gebreid!
Bij een andere dame wel 20 en veel sokjes en wantjes
enz. In de loods vond ik een grote zak met gehaakte dekentjes en een tas met truien en wantjes. Wat doen de
dames toch veel voor de arme mensen in Roemenië. En
dan die mevrouw die alles weer in elkaar zet wat lapjes
betreft en er hele mooie dekens van maakt. Zo doet
ieder het op z’n eigen manier. Mocht u voor de volgende
winter nog wat wantjes of wanten willen breien dan zou
dat heel fijn zijn. Ook zijn er weer heel veel grote dekens
gehaakt en vele mutsen voor de kinderen.
Wij willen U allen weer hartelijk bedanken voor het vele
werk dat U deed.
Bedankt namens de vele kinderen en ouderen in Roemenië.
Joke van der Weiden

Mw. Bennis
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Tekst: Eline Crum

Deelnemers:
v.l.n.r
Roelie Gouweloos
Juultje Zuiddam
Sara Klippel
Eline Crum
Adriaan Dekker
Wim Klippel

……”Every journey begins with a
single step”……
Donderdag 10 april
Onze reis begint met een grote stap:
de aankoop van een bus! We hopen
deze bus bij Pentru Tine achter te
laten en dan per trein en vliegtuig
huiswaarts te keren. De voorbereidingen van de reis waren daarom uitgebreider dan gewoonlijk, er
moesten tickets voor de vliegreis
geboekt worden en hoe moesten we
terug van Botosani naar Cluj? We
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Reisverslag
Roemenië
10 t/m 17 april 2014
besloten dit per trein te doen, een
nieuwe ervaring voor ons allemaal.
Doordat we van verschillende vervoersmiddelen gebruik zullen maken
deze reis (behalve een paardenkar)
werd het al snel duidelijk dat bij deze
reis het thema ‘Reizen’ centraal zou
staan. Dit reisverslag hoopt u mee
te nemen op deze reis en kunt u onze
ervaringen mee beleven.
We verzamelen ons op donderdag
10 april bij het huis van Wim. Daar
staat al een grote groep mensen
klaar om ons uit te zwaaien. De bus
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wordt bewonderd door degenen die
hem nog niet gezien hebben, waarna
de koffers en tassen worden ingeladen.
Arie begint de reis door met ons een
gedeelte te lezen uit Psalm 118 en
gaat voor in gebed. Daarna nemen
we afscheid van familie en vrienden en stappen we in de bus. Wim’s
vrouw merkt op dat de achterbanden zacht staan, dus gaan we die
eerst even bijvullen bij het tankstation. Daarna draaien we de A15 op
waarna de lange reis kan beginnen.

Het is voor ons moeilijk voor te stellen dat er in het kleine kamertje 9 tot 10 personen leven.
We passeren al snel de Nederlandse
grens en rijden Duitsland in. Na een
uurtje of 2 stoppen we bij een parkeerplaats en genieten van een bakje
koffie en de traktatie van Adriaans
vrouw.
O ja, ik heb u nog niet verteld wie er
mee gaan deze reis. Dat zal ik eerst
even snel doen: Wim, onze bestuursvoorzitter en de leider van de reis
(zo wil hij zelf niet aangesproken
worden denk ik, maar hij heeft de reis
voorbereid en gepland, en hij is onze
Tom-Tom, onmisbaar dus). Sara en
Juultje, 2 dochters van Wim zijn ook
mee. Zij zijn nog nooit eerder in Roemenië geweest, maar weten dankzij
het werk van papa Wim en alle foto’s
en video’s al veel over Roemenië en
het werk van Draagt Elkanders Lasten. Daarnaast reist ook de belangrijkste persoon mee: (mama) Roelie.
Die noemen we zo omdat zij ons elke
keer van eten en drinken voorziet en
allerlei lekkers uit haar onuitputtelijke voorraadtas tovert. Zonder
mama Roelie zouden we magertjes
huiswaarts keren. Verder is Adriaan
mee, voor hem is het ook zijn eerste
reis naar Roemenië. Hij weet er al
veel van af en heeft zich ook goed op
de reis voorbereid door op internet
te speuren naar filmpjes en verhalen
over Roemenië. Adriaan is de oudste en wijste persoon van de groep.
Hij moet voor deze reis wel een week
lang zijn vrouw missen, maar hij
denkt dat dit wel goed zal komen.
En als laatste maak ik deel uit van
de groep. Voor mij is dit mijn 5e reis
naar Roemenië. Dan heb je natuurlijk
al een beeld van het land en weet je
een beetje wat je kunt verwachten
aan armoede, maar toch…elke keer
weer blijft het land en zijn inwoners
verrassen en boeien.
Zo, nu weet u een beetje wie er mee
gaan en hoe de groep er uit ziet…3
‘groentjes’ en 3 ervaren Roemeniëgangers.

We hebben inmiddels de koffie en
het lekkers op en stappen weer in de
bus. Op naar de volgende pauze. Wel
grappig dat we net op de parkeerplaats nog wat bekenden tegen kwamen. Nederlanders, die kom je ook
overal tegen. We trekken trouwens
best veel bekijks met de bus. Er zitten export kentekenplaten op, waardoor iedereen vraagt uit welk land we
komen. Verder hebben we natuurlijk
bestickering op de bus, het logo van
Pentru Tine en van Stichting Draagt
Elkanders Lasten. Dat voelt best
wel stoer om daarmee rond te rijden.
Het weer is prima om te reizen,
droog en een beetje bewolkt. Bij
Frankfurt staan we even in de file.
Daarom gaan we eraf voor nog een
bakje koffie, we moeten wel wakker
blijven natuurlijk! Ook daar komt er
weer iets lekkers uit mama Roelies
voorraadtas.
Na de file verloopt de reis prima.
Rond een uur of 8 beginnen we trek
te krijgen en gaan we een hapje eten.
Daarna stijgen we weer in en rijden
al snel Oostenrijk binnen. Het mooi-
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ste stukje van Oostenrijk is toch wel
de stad Wenen. We rijden er omheen,
maar er is 1 punt waarbij je de stad
beneden ziet liggen met al zijn lichtjes, een prachtig gezicht.
Vrijdag 11 april
Rond een uur of 1 passeren we de
Hongaarse grens en daarna is het
landschap vlak en donker (zo midden
in de nacht). Tot onze verassing is
de rondweg rond Boedapest af en
kunnen we heerlijk doorrijden. Ze zijn
hier toch wel een jaar of 6 mee bezig
geweest en het zorgde altijd wel voor
oponthoud.
Na Boedapest komen we op de 2
baans weg richting Roemenië. Dit
stuk weg is altijd opletten geblazen,
want er gelden hier aparte verkeersregels. Je mag er officieel 90 maar
kijk er niet gek van op als een vrachtwagen je met 100 kilometer per uur
komt inhalen.
Gelukkig gaat het prima en zijn we
met het ochtendgloren beland op de
vaste ‘ontbijt’ parkeerplaats. Daar
gebruiken we ons ontbijt en dan is
het niet ver meer tot de Roemeense

morgen veilig op weg naar Botosani.

grens. Om half 7 ’s morgens passeren we de grens zonder problemen.
En dan zijn we in Roemenië!
Dat is gelijk te merken aan het wegdek. We wisselen ons geld om en kopen een vignet en daarna zijn we al
snel in de studentenstad Oradea.
Het is al druk op straat. Mensen
zijn onderweg naar hun werk en de
studenten naar school. Handig manoeuvreert Roelie de bus door de
drukte en rijden we de stad uit. Op
een hoog punt in de heuvels wordt de
bus geparkeerd en maken we foto’s.
Vlakbij razen de auto’s en vrachtwagens voorbij. Ergens hoog in de heuvels loopt een herder met zijn schapen. We genieten van het uitzicht
en ademen de indrukken in. Maar…
we zijn er nog niet. Al gauw stappen
we de bus weer in voor de laatste
etappe van de reis. Eindelijk komen
we dan rond het middaguur in Cluj.
Onze Tom-Tom rijdt in een keer goed
en we staan al snel voor het gebouw
van Ecce Homo. Daar worden we hartelijk ontvangen met een kopje koffie.
Liviu komt ons even gedag zeggen.
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Verder is iedereen aan het werk om
alles klaar te zetten voor de fancy
fair die vanmiddag gehouden wordt.
Op het terrein worden marktkraampjes opgezet met 2e hands kleding,
meubels en dergelijke. Het is te hopen dat het weer goed blijft want
het regent een beetje.
Wij krijgen intussen een heerlijke
maaltijd voorgeschoteld. Knap dat
ze die tussen de bedrijven door in elkaar geknutseld hebben. We frissen
ons op en gaan dan beneden kijken.
Ondertussen krijgen we te maken met een klein probleempje. Een
band van de bus staat erg zacht.
Gelukkig weet een medewerker van
Ecce Homo een bandenservice vlakbij. Daar rijden we naar toe en het
probleem wordt uitgelegd. De band
wordt snel van de bus gehaald en
geïnspecteerd. Hij is zo poreus als
wat. Wat nu? Gelukkig is er tussen
de stapels banden die buiten liggen
zo een band gevonden die past. Die
wordt er vakkundig omheen gelegd,
het is wel een 2e handsje, maar wat
maakt het uit? Wij kunnen gelukkig
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De rest van de middag en avond
vermaken we ons bij het gebouw van
Ecce Homo. ’s Avonds lopen we nog
een rondje door de stad. Zelfs om
half 10 is het nog een drukte van belang op straat. De stalletjes op de
stoepen waar groente en fruit verkocht wordt, zijn net aan het opruimen. Vol verbazing staan we te kijken
naar een automaat waar verse melk
gekocht kan worden. Het enige wat
je hoeft te doen is geld inwerpen en
je melkfles eronder houden. We kunnen niet ontdekken of er werkelijk
een koe in de automaat staat, maar
het is wel een handig systeem.
Moe van alle indrukken gaan we die
avond vroeg onder de wol. Morgen
moeten we er vroeg uit voor de reis
naar Botosani.
Zaterdag 12 april
Vanmorgen is iedereen vroeg uit
de veren. De meesten van ons hebben heerlijk geslapen. Een enkeling
is wakker gehouden vanwege de geluidsoverlast van kamergenoten.
Gelukkig is er in de bus ook wel gelegenheid om even je ogen dicht te
doen.
We vertrekken nog in het donker en
rijden de stad uit. En ja hoor, onze
Tom-Tom is weer alert en weet feilloos de weg. De anderen twijfelen nog
een beetje, maar het blijkt al snel dat
de Tom-Tom het juist had. We nemen
de ‘lange’ route via Lacu Rosu en de
Bicaz kloof. Het is een lange route

en het is opletten geblazen vanwege
de kuilen en gaten in de weg, maar
het is ook een mooie route omdat
je de diversiteit van het Roemeense
landschap kunt bewonderen en gelijk
kennis kunt maken met de bevolking.
We rijden door boerendorpjes, zigeunersteden en langs de heuvels. Het
is nog een beetje regenachtig en
een koude dag. Als we zijn aangekomen in de Karpaten ligt daar volop
sneeuw. Alle dennenbomen zijn bedekt met een laagje poedersneeuw.
Dat levert prachtige foto’s op voor
de kerstkaarten! Ook bij Lacu Rosu
zelf ligt sneeuw. Dit plaatje hadden
we nog niet eerder gezien en dus klikken de camera’s ijverig door.
Bij een stalletje kijken we toe hoe er
van die ronde broden bereid worden.
Die stalletjes en broden hebben we al
eerder gezien, maar nu besluiten we
er toch een paar te kopen. Ze worden bereid boven een soort barbecue
met gloeiende kooltjes. En ik kan u
verzekeren dat ze ook heerlijk smaken! Later horen we dat dit niet typisch Roemeens is, maar Hongaars,
maar ach..
Het is van Lacu Rosu maar een klein
stukje naar de Bicaz kloof. Bij Lacu
Rosu sneeuwde het lichtjes, bij de
Bicaz is dat overgegaan in regen.
Toch stappen we uit om de immense
kloof te bewonderen. De bergen rijzen
kaarsrecht omhoog en zijn in wolken
gehuld. Het is niet op een camera
vast te leggen hoe mooi dat is. Beneden in de kloof stroomt een beekje
met veel geweld tussen alle stenen

door. Of het nu regent of mooi weer
is, het blijft een prachtig plekje natuur!
Maar het is koud en nat, dus we
blijven niet lang. De kachel in de bus
gaat aan en we rijden weer door. De
volgende attractie is de metershoge
stuwdam. Als we de weg vervolgen
doemt die al snel voor ons op. De
weg stijgt snel en dan rijden we erover heen. Aan de andere kant slingert de weg kilometers lang om het,
achter de dam gelegen, stuwmeer
heen, door alle dorpjes die om het
meer heen liggen. Nou ja, weg….zo
goed als het wegdek eerst was (was
opnieuw geasfalteerd) zo slecht is
de weg nu. Soms is er een stuk weg
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bovenin de bergen weggespoeld en
weer gerepareerd op zijn Roemeens.
Om de paar meter staat dan ook
een bord ‘drum in lucru’ (werk in uitvoering) langs de route. Het lastigst
is het voor de bestuurder, die moet
goed opletten. Achterin de bus went
dat gehobbel snel. Toch is iedereen
wel blij dat we even stoppen voor een
boterhammetje. Roelie tovert wat
fruit uit de tas en er worden wat bomen versiert met bananenschillen.
Dan gaan we weer verder.
Om de paar uur stoppen we en wisselen we van bestuurder. Het rijden
vraagt veel concentratie. Je moet
de gaten vermijden en verder loopt
en fietst er veel volk langs de weg.

Op de achterbank is het comfortabeler. Je hebt zicht op de typisch
Roemeense dorpen, met de hoge
schuttingen aan de voorkant van
de huizen en de diepe achtertuinen.
We zien veel herders met hun kudden
schapen of koeien. Verder verbaas je
je over de paardenkarren, de oude,
kromgewerkte mensen die bellend
met hun mobiele telefoon langs de
kant van de weg lopen. Bij de laatste
stop zien we een aftandse vrachtwagen met 4 man in de cabine. Bij
nadere inspectie nog 1 achterin de
laadbak op een lading hout. Het gevaarte komt krakend en piepend op
gang als het verder rijdt.
De laatste etappe van de reis, van
Suceava tot Botosani, gaat langzaam omdat er aan de weg gewerkt
wordt. Er worden nieuwe duikers
geplaatst. Voor ons Nederlanders
komt het niet efficiënt over dat er
om de kilometer een groepje mannen
aan het werk is, maar het is wel goed
voor de werkverschaffing.
En dan rijden we om half 5 Botosani
in. Het verschil met het ‘rijkere’ Cluj
is nog steeds zichtbaar in de kleding
van de mensen en de stad zelf. Het
ziet er allemaal wat grauwer en somberder uit. Onderweg hebben we al
contact gehad met Sebastian en hij
heeft ons uitgenodigd om het eten
te gebruiken bij zijn ouders, Laurentiu en Viorica Mariniuc.
We parkeren de bus voor het huis
en worden even later warm welkom
geheten. We schuiven gelijk aan tafel en even later komen Sebastian
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en Diana ook binnen. Ze hebben de
bus al zien staan en herkent aan de
logo’s.
We krijgen een heerlijke maaltijd
voorgeschoteld. Ondertussen komen
de verhalen ook op gang. Zo vertelt
Diana dat Sebastian verbaasd zijn
handen voor zijn gezicht sloeg toen
hij het hoorde van de nieuwe bus. Zij
stelt voor om de oude blauwe bus
mee te nemen naar Nederland zodat mensen hier verbaasd de handen
voor hun gezicht kunnen slaan dat
dat ding nog rijdt. Na een uurtje nemen we afscheid en rijden naar ons
pension. We frissen ons op en praten
beneden met elkaar na over deze dag.
Zondag 13 april.
Vandaag zijn we uitgenodigd om een
kerkdienst bij te wonen in een dorpje
buiten Botosani, zo’n 30 kilometer
ervandaan. De dienst gaat voor een
deel aan ons voorbij vanwege de taalbarrière. Eerst preekt een gemeentelid over een gedeelte uit psalm 95.
Daarna staat de hele gemeente op
en krijgt iedereen de gelegenheid om
hardop te bidden. Daarna worden er
met elkaar liederen gezongen. Wij
zingen ook 2 liederen: U zij de glorie
en Mijn Jezus. Dit laatste lied wordt
wat aarzelend meegezongen door
de gemeente, die wel de Roemeense
tekst heeft van dit lied, maar het
niet kent.
Diana leest een gedicht voor over
de intocht in Jeruzalem, waarbij de
Heere Jezus eerst met gejuich ontvangen werd, maar dat een paar da-
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gen later ‘kruis Hem’ geroepen werd.
Daarna preekt Laurentiu over een
gedeelte uit Johannes 8 vers 12-29
met als thema Jezus is het Licht
der wereld. Tenslotte gaat Sebastian voor en behandeld een gedeelte
uit Mattheus 21.
De dienst staat in het teken van
Pasen, dat dit jaar gelijk met ons
Pasen gevierd wordt. Dat is wel eens
verschillend omdat de Roemeens orthodoxe kerk afwijkende tijden heeft.
Uit de kerk gebruiken we weer een
maaltijd bij het gezin van Laurentiu.
Na het eten gaan we terug naar het
pension. Daar hebben we even tijd
voor onszelf. ’s Avonds gaan we naar
de kerk in Botosani. In die dienst
hebben de kinderen van Pentru Tine
een actieve rol. Zij zingen liederen en
mogen om de beurt een tekst opzeggen. Daarna wordt er gepreekt door
de voorganger uit Lukas 19: 32-48.
Na de dienst gaan we terug naar
het pension, met de afspraak de volgende ochtend naar Pentru Tine te
gaan.
Maandag 14 april.
Als we de volgende morgen bij Pentru Tine aankomen zijn de kleintjes
al binnen. Het is paasvakantie, maar
vandaag komen de kinderen wel naar
Pentru Tine omdat wij er zijn. De rest
van de week zijn ze vrij. De kleintjes
doen spelletjes en zingen liedjes. We
doen mee met een verstopspelletje en
gaan daarna op pad om gezinnen te
bezoeken.
Het eerste gezin waar we naar toe

gaan is een alleenstaande vrouw. Zij
is ernstig ziek en komt net aanwandelen met haar dochter als we op de
stoep staan. Ze woont in een portocabin. Sebastian vertelt dat die net
vorige week geplaatst is. De cabin
ziet er vanbinnen netjes uit. De tuin
daarentegen is een grote bende. Er
liggen minstens 4 honden vast. Er
staat nog maar een klein deel van
het oude huisje waar deze vrouw tot
een week terug in woonde. Het is niet
voor te stellen dat in deze ruïne nog
iemand heeft kunnen wonen. Omdat
de vrouw zich niet goed voelt blijven
we niet lang. We laten het voedselpakket achter en gaan naar het volgende gezin.
Dat bestaat uit een vader met 3
kinderen. De moeder is psychisch
ziek en opgenomen in een ziekenhuis. De vader heeft alleen dagwerk.
Ze krijgen 9 euro per maand kinderbijstand per kind. Dat, en het geld
wat de vader verdient, zijn de enige
inkomsten van het gezin. Ook hier
wordt het voedselpakket en de andere spullen dankbaar geaccepteerd.
Het volgende gezin waar we naar toe
gaan blijkt niet thuis te zijn.
Daarom gaan we naar de zigeunerflats. We bezoeken daar 1 gezin. Het
is een gezin achter in de flat op de
begane grond. De oudste dochter
heeft kort geleden een zelfmoordpoging gedaan. Het gezin bestaat
uit 8 kinderen. De moeder is op het
moment dat wij daar zijn niet thuis.
De vader is vaak in het buitenland
om te werken. Hij heeft een alcohol-

probleem. Een van de kinderen komt
dagelijks bij Pentru Tine. Het is voor
ons moeilijk voor te stellen dat er in
het kleine kamertje 9 tot 10 personen leven. In de hoek is er met hulp
van een tuinslang een soort van
douche gerealiseerd.
De kindjes die thuis zijn zijn blij met
de kadootjes die zij krijgen.
Na dit bezoek keren we terug naar
Pentru Tine. Daar wordt met alle
medewerkers gegeten en tijdens de
maaltijd draagt Wim de bus officieel
over aan Sebastian. Wim memoreert
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de betrokkenheid van onze stichting
bij de oude blauwe bus. Het is al 18
jaar geleden dat we van Liviu Balas
de vraag kregen of we konden helpen
met de aanschaf van een busje voor
één van de familiehuizen van Ecce
Homo. We hebben toen als stichting
(toen nog SDOK afdeling IJsselmonde) de eerste actie gehouden in ons
bestaan. Wonderlijk was dat we toen
na het verzenden van een aantal
brieven aan bedrijven al na één dag
een gift kregen van 11.000 gulden
voor dit doel. Dat hebben we allemaal

als een wonder ervaren. Voor dat geld
is de blauwe Mercedes bus gekocht
die een aantal jaren dienst heeft
gedaan voor dit huis en Ecce Homo.
Enkele jaren geleden heeft Laurentiu
deze overgenomen voor het werk als
sociaal weker voor de sponsorgezinnen in Botosani. Na de start van
Pentru Tine is hij overgenomen door
Sebastian en nu is de 26 jaar oude
bus rijp voor de schroothoop.
Toen dan ook de vraag van Sebastian
kwam voor een andere bus voelden we
als bestuur dat we ook nu moesten
proberen om hiermee te helpen. Het
wordt opnieuw als een wonder ervaren dat er nu al een nieuwe bus voor
de deur staat waarvoor we ook alweer een grote gift hebben gekregen.
We hebben ook het volste vertrouwen
dat God zal zorgen dat ook de rest
er komt.
Wim feliciteert Sebastian met deze
aanwinst en spreekt de hoop uit dat
hij tot zegen mag zijn voor de kinderen van Pentru Tine die zonder vervoer zelf geen mogelijkheden hebben
om naar het dagcentrum te komen.
Sebastian neemt heel dankbaar de
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sleutels en papieren in ontvangst en
spreekt zijn welgemeende dank aan
God en ons uit.
Dan gaan we de grote kinderen ophalen. We spreken af dat wij met
de oude bus voorop gaan en dat de
nieuwe bus erachter aan komt. De
kinderen staan al te wachten en
snappen niet hoe ze in de al volle bus
erbij moeten. Ze zijn dan ook enorm
verrast als ze de nieuwe bus zien en
dat ze daar in het vervolg in gehaald
en gebracht zullen worden. Iedereen
vindt een plaatsje in de bussen en
terug bij Pentru Tine worden foto’s
gemaakt van de kinderen bij de bus.
Boven krijgen de kinderen een maaltijd en worden er wat praktische zaken geregeld. Daarna gaan de kinderen knutselen. In tussentijd gaan wij
er nog op uit om nog wat gezinnen
te bezoeken die vanmorgen niet thuis
waren.
Na het bezoek aan de gezinnen gaan
we terug naar Pentru Tine en krijgen
we van alle kinderen hun knutselwerkje aangeboden. Het zijn deksels
van potten die versierd zijn met een
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gezichtje. Daarna zingen de kinderen
liedjes en doen we natuurlijk ‘hoofd,
schouders, knie en teen’ met ze. Ook
doen ze een spelletje waarbij ze balletjes moeten gooien. Als laatste
krijgen we een prachtige plaat aangeboden met de foto van alle kinderen bij de bus en de vingerafdrukken
van de kinderen.
We zwaaien de kids uit als ze naar
huis gebracht worden en schuiven
daarna bij Sebastian en Diana aan
tafel. Diana heeft voor ons een maaltijd bereid en we laten ons die goed
smaken!
Moe van de dag en de indrukken gaan
we terug naar het pension. Morgen
worden we naar de trein gebracht en
zullen we Roemenië per trein ontdekken!
Dinsdag 15 april
Vannacht hebben de meesten niet
al te best geslapen omdat er op de
gang een paar jongens erg luidruchtig waren. Maar goed, we worden om
10 uur opgehaald en gaan naar Pentru Tine. Daar bespreken we nog een
paar zaken met Sebastian en Diana
en nemen afscheid van Laurentiu.
Om 11 uur stappen we in de bus, want
we worden door Sebastian en Diana
weggebracht naar de trein.
Hoewel we een uur de tijd hebben
moeten we ons op het eind toch
haasten. Dit heeft te maken met het
oponthoud door alle wegwerkzaamheden.
Als we aan de achterkant van het

station aankomen en over de sporen heen naar het loketje lopen blijkt
dat de trein wat vertraging heeft.
Het regent en is koud dus gaan we
binnen wachten. We staan amper
een paar minuten binnen of de trein
komt er al aan . We nemen haastig
afscheid van Sebastian en Diana en
pakken de koffers bij elkaar. Ik pak
een koffer die veel op de koffer van
Roelie lijkt en ren achter de anderen aan. De koffer weegt loodzwaar
en ik sjouw me een breuk. Uit de andere trein steekt een man zijn hand
uit naar de koffer, maar ik mopper
in het Nederlands dat dat ding zo
zwaar is en dat ik in de andere trein
moet zijn. Gelukkig wordt ik geholpen
om hem in de trein te hijsen en dan
kom ik aan bij de coupe. Ik vraag aan
Roelie wat zij allemaal in haar koffer heeft zitten omdat dat ding zo
zwaar is. Roelie schiet in de lach en
zegt dat haar koffer al in het bagagerek ligt. Wat nu? Ik heb blijkbaar de
koffer van een ander meegenomen,
misschien wel van die man in de andere trein. Ik leg de situatie uit aan
een behulpzame agent die meereist
in de trein. Je ziet ‘m denken….vrouwen…..maar hij neemt de koffer mee
en beloofd het te regelen. Opgelucht
neem ik plaats in de coupe. Even later komt de agent vragen of we de
koffer niet willen houden. Hij zit namelijk vol met aardappels en flessen
wijn. We bedanken voor het aanbod,
maar we geven de koffer toch mee
aan de agent.
Na dit avontuur kunnen we uitpuffen

in de trein. Nou ja, uitpuffen…het is
bloedheet in de coupe. Ik schuif op
de gang het raampje naar beneden
zodat er een beetje frisse lucht binnen kan komen. Al snel komt er een
oud baasje naast me staan. Maar
hij spreekt geen woord Engels en ik
ken geen Roemeens. Maar goed, met
gebaren taal kom je een heel eind en
het oude baasje wijst me heel attent
op elke berg die we passeren en elke
herder waar we langs komen.
Het reizen per trein is comfortabel
en er valt onderweg genoeg te zien.
We volgen deels de route die we ook
met de auto gaan, dus er zijn genoeg
punten die we herkennen, maar nu
van een andere kant zien. Tijdens de
8 uur durende treinreis zien we de
diversiteit van het landschap voorbij gaan. Verrassend genoeg is de
trein zelf ook comfortabel, we reizen
‘eerste’ klas, vergelijkbaar met de 2e
klas bij ons.
Voorbij Vatra Dornei neem ik afscheid
van mijn oude baasje. Vlak bij Cluj
proberen we te ontdekken of we Pata
Rat kunnen zien vanuit de trein. Pata
Rat is de vuilnisbelt van Cluj Napoca,
of beter gezegd, het zigeunerdorp bij
de vuilnisbelt. We zien in de verte wel
wat brandende vuurtjes en de huisjes, maar echt dichtbij komen we
niet.
Dan zijn we bij het station in Cluj
aangekomen en daar staat Razvan,
een van de medewerkers van Ecce
Homo al op ons te wachten. Hij
brengt ons met de bagage naar het
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gebouw van Ecce Homo. Daar bestelt
hij een aantal overheerlijke pizza’s
voor ons. Dat gaat er wel in, ook al
is het intussen 9 uur. Na deze lange
dag duiken we op tijd ons mandje in.
Woensdag 16 april
Vanmorgen zijn we tijdig op. Vandaag
gaan we gezinnen bezoeken. We gaan
eerst naar 2 oudere dames die geholpen worden via het ouderenproject. We gaan naar een vrouw van
in de 60. Zij is weduwe. Haar zoon
woont ook in huis, maar is niet aanwezig, haar kleindochter wel. De
vrouw heeft een klein inkomen. Pensioen van haar overleden man krijgt ze
niet, want volgens de wet moet je 40
jaar getrouwd zijn voordat je daar
recht op hebt. Zij maakt het hele
flatgebouw schoon en krijgt daar een
kleine vergoeding voor. De vrouw is blij
en dankbaar voor het bezoek.
Even later gaan we kijken bij haar
buurvrouw. Zij is in de 80. Een kleinzoontje is even bij haar langs gekomen. Zijn ouders wonen op de vuilnisbelt. De vrouw is jaren terug weduwe
geworden. Haar man is in een kerk
overleden. Ze heeft een klein inkomen.
Gelukkig staat het huis op haar
naam. Toch heeft ook deze vrouw
problemen. Uit haar verhaal blijkt wel
dat ze een groot vertrouwen heeft
in de hulp van de Heere. Zij laat ons
haar Bijbeltje zien, keurig opgeborgen in een tasje. Het evangelie wat
we haar geven wordt ook netjes opgeborgen.
Het volgende gezin dat we bezoeken

is een gezin met 6 kinderen. De moeder is net bevallen. Het kleintje moet
nog een aantal weken in het ziekenhuis blijven. De moeder heeft gezondheidsklachten, zo te horen een
longontsteking. Het gezin woont in
een soort sociale huurwoning. Bij een
van de ramen is een grote kier zichtbaar. De sociaal werkster vertelt ons
dat het vooral de nachten ijzig koud
is. Dat zal de longontsteking van de
vrouw ook geen goed doen. Het gezin
moet gebruik maken van een gezamenlijk toilet in de achtertuin samen
met nog een aantal andere gezinnen.
Hierna gaan we een kijkje nemen bij
een bejaardentehuis. De directeur
daar geeft ons een rondleiding door
het project. Het ziet er keurig uit en
staat bekend als een van de beste
tehuizen van Cluj. Het is het enige
tehuis van de staat in Cluj. De anderen zijn allemaal kleine particuliere
instellingen. Het is overduidelijk dat
ze veel hulp van Nederland hebben
gekregen. Overal vindt je Nederlandse logo’s terug, zelfs in de gietvloer.
De directeur vertelt dat ze hulp hebben gekregen van een organisatie
voor ouderen zorg in Tilburg. Hij geeft
uitleg over het tehuis. Er wonen ongeveer 110 ouderen, maar er is onvoldoende plaats om alle aanvragen toe
te staan. Later die dag horen we dat
het tehuis zelfs een wachtlijst van
150 mensen heeft!
Na het bezoek gaan we terug naar Ecce
Homo. Daar gebruiken we een lunch.
Hierna gaan we op bezoek bij een
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ouder echtpaar. Zij wonen aan een
binnenplaatsje. De man zit in een
rolstoel en draagt een prothese.
Zijn been is geamputeerd in verband
met problemen ten gevolge van diabetes. Zij wonen in een huurwoning
die ze van de orthodoxe kerk hebben gekregen. De man heeft nog een
operatie nodig voor zijn andere been,
maar daar zijn geen financiële middelen voor. Deze mensen worden ondersteund met praktische hulp en de
maatschappelijk werksters proberen
zo veel mogelijk voor hen te regelen.
Hierna gaan we op hetzelfde binnenplaatsje op bezoek bij een gezinnetje.
Dat woont in een soort van kelder.
De ouders zitten zonder werk. Ook zij
wonen in een huurwoning van de kerk.
De sociaal werkster vertelt dat de
moeder het jongste kindje wilde laten aborteren toen ze zwanger was.
De maatschappelijk werkster van de
gezinnen, Maria, heeft haar hiervan
kunnen weerhouden. Zij heeft aangeboden het kindje te verzorgen. De
moeder vertelt vandaag nog eens
aan Maria dat ze zo blij is met het
kleintje dat ze zich niet kan voorstellen dat ze het weg wilde laten halen.
De ouders hebben beiden geen werk.
De kinderbijslag die zij krijgen is de
enige bron van inkomsten. De vader
werkt soms wel op het kerkhof als
grafdelver, dat zijn de extra inkomsten voor het gezin. Ook hier zijn ze
erg blij met het voedselpakket dat ze
ontvangen.
Het volgende adres is een erg oude
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vrouw. Zij woont, samen met haar
schoondochter, in een soort tuin.
De oude vrouw is al jaren weduwe en
heeft verschillende problemen met
haar gezondheid. Het heeft haar een
uur gekost om uit bed te komen en
zich aan te kleden om ons te begroeten.
Helaas is haar zoon nog maar een
maand geleden overleden. Ons bezoek maakt haar erg emotioneel.
Door al die emoties praat ze Hongaars, Roemeens en Duits door elkaar. Het zien van zoveel verdriet en
de wetenschap dat deze oude vrouw
zoveel heeft meegemaakt maakt ons
allemaal stil.
Als laatste gaan we op bezoek bij een
vrouw die samen met haar dochter
en schoonzoon in een prachtig oud
huis woont. Het huis heeft prachtige
oude ornamenten en moet prachtig
geweest zijn. Maar wie let er op vergane glorie als je dag in dag uit moet
vechten om warm te blijven. Wat heb
je aan prachtige kroonluchters als
je de elektrarekening niet kan betalen. Dan zijn die mooie hoge plafonds
juist onpraktisch, want zie dat maar
eens warm te stoken in een koude
Roemeense winter.
Na dit bezoek is het tijd voor de kindertehuizen. Eerst gaan we naar
A-mic. Er zijn echter niet veel kinderen vanwege de paasvakantie. Er
zijn er een aantal naar hun ouders of
grootouders.
De kinderen die thuis zijn vertellen
wat over school en dergelijke. De kadootjes die meegenomen zijn worden

dankbaar uitgepakt door de kinderen.
Bij La-Noi is het heel wat drukker.
De meeste kinderen hier kunnen niet
naar huis, zoals bij A-Mic. Na een
korte kennismaking gaan we met elkaar knutselen. De kinderen maken
een mooie kaart en sommigen geven
hem aan ons mee voor hun sponsors.
In de keuken zijn de grotere meisjes
cakejes aan het bakken. Zij vragen
ons of we nog langer willen blijven
om de cakejes te proeven. In die tijd
krijgen we een rondleiding door het
gebouw. De slaapkamers van de kinderen zijn net opgeknapt en geschilderd in vrolijke kleurtjes. Helaas zijn
de cakejes aangebrand, dus gaan we
terug naar Ecce Homo. Daar staat
het afscheidsdiner al op ons te
wachten. Samen met de medewerksters gebruiken we de maaltijd. Het
is gezellig met elkaar. Adriaan heeft
voor iedereen een heerlijk gebakje gekocht als dessert. Daar wordt lekker
van gesmuld door iedereen. Nadat
de medewerksters naar huis zijn gegaan blijven wij nog even op om traditiegetrouw de appeltaart te bakken.
Donderdag 17 april
We staan vroeg op om bij de dagopening te zijn. Elke morgen beginnen
de medewerkers van Ecce Homo hun
werkdag met gebed en het zingen
van een aantal liederen. Zo ook vandaag. Vandaag staat het gebed voor
de buitenlandse sponsors van Ecce
Homo centraal.
Na de dagopening worden we op de
hoogte gebracht over de voortgang

van de projecten. We horen hoe de sociaal werksters hun werk doen en tegen welke moeilijkheden ze aanlopen.
Het werk vraagt veel van ze, maar gelukkig zijn er ook lichtpuntjes.
Om half 11 is het tijd om afscheid te
nemen en brengt Razvan ons naar het
vliegveld. We hebben al ingecheckt via
internet dus hoeven we alleen langs
de douane. Dit verloopt soepel en om
12 uur kunnen we boarden. We worden
met een grote stadsbus naar het
vliegtuig gereden en even later zitten
we in het vliegtuig. Het is nog verrassend druk en wij zijn niet de enige Nederlanders aan boord.
De vlucht verloopt prima, al is het
bewolkt en valt er niet veel te zien.
2 Uurtjes later staan we op Nederlandse bodem. We gaan langs de
paspoortcontrole en halen de koffers
op. Even later zitten we in de shuttlebus naar het station. Het gaat
allemaal voorspoedig, maar bij het
station blijkt dat we toch te maken
krijgen met vertraging. Vanwege een
aanrijding met een persoon moeten
we een stukje met de bus. We kunnen
nog wel met de trein tot aan station
Gilze-Rijen, maar daarna moeten we
verder met de bus. Om nog even in
Roemeense sferen te blijven nemen
we een Roemeense jongen op sleeptouw die op weg is naar zijn vriendinnetje in den Haag. Na een tijdje
gewacht te hebben kunnen we met
de bus verder naar station Breda en
daar stappen we in de intercity naar
Dordrecht. Daar aangekomen kan de
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ene helft zo bij Wim zijn vrouw in de
auto stappen die de toeristische
route heeft genomen naar het station en maar net ontsnapt aan een
bekeuring.
Juultje moet nog even zoeken naar
haar man. Die staat aan de achterkant van het station geparkeerd.
Adriaan zijn vrouw wilde hem als verrassing op komen halen, maar heeft
door onze vertraging een tijdje moeten wachten tot ze haar man weer
zag.
Dan zijn we om 5 uur eindelijk in huize
Klippel aangekomen en besluiten we
de reis met dankgebed en een gedeelte uit de Bijbel.
“Reizen”…. het thema van deze reis.
Het is mij duidelijk geworden dat het
niet uitmaakt van welk vervoersmiddel je gebruik maakt om te reizen.
Het gaat erom wie je onderweg ontmoet en wat deze ontmoetingen met
jou doen en wat jij voor je medereiziger kunt doen. En is dat ook niet zo
tijdens de reis van ons leven? Want
we zijn allemaal op reis…. Wat doen
wij met de ontmoetingen die wij hebben met onze arme medemens? Sluiten we onze ogen voor hun problemen
en moeiten? Of zetten we ons in, met
alles wat in onze macht ligt, om hun
levensreis makkelijker te maken?
De sociaal werksters van Ecce Homo
tonen deze inzet voor de arme gezinnen en de ouderen.
Ook Sebastian en Diana zetten zich,
samen met hun team, enorm in voor
de kinderen.
Wat kunt u doen?

Een vrijwilligster spreekt
Tekst: Bert Tronchet

Jeichien Bakker
Een bezige bij

Al 10 jaar is Jeichien één van onze
vaste kledingsorteersters. Ze is op
een wat wonderlijke manier bij het
werk van Stichting Draagt Elkanders
Lasten betrokken.

Wat was het geval. Jeichien is gewoon
om in de keuken de maaltijd te gebruiken. Op een gegeven ogenblijk viel het
haar op dat op maandagavond bij de
overburen (Pelikaan 125 te Ridderkerk)
allerlei spullen in de auto werden geladen. Waar zou dat voor zijn? Jeichien,
die graag het naadje van de kous wil
weten, kon zich niet langer bedwingen. Zeg, mevrouw en mijnheer Meijer,
waarom laden jullie iedere maandagavond spullen in jullie auto? “Nou, dat
brengen we naar de opslagloods aan

De ouders van Jeichien waren schippers.
Op dit schip is ze geboren.
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de Lagendijk, voor Roemenië”, aldus
de overburen. Volgens Jeichien had zij
ook nog wel wat op zolder staan. Zo
is het gekomen dat Jeichien eveneens
een lading spullen naar de Lagendijk
bracht (waarna nog vele ritjes zouden
volgen). Al snel daarna had Jeichien
een praatje met onze voorzitter, Wim
Klippel. Deze, haar enthousiasme bemerkende, opperde terloops het idee
om ook eens met een Roemenië-reis
mee te gaan. Dit was aan geen dovemans oren gezegd. Het resultaat: Jei-

chien ging met de eerstvolgende reis
mee . We schrijven oktober 2004.
Boekarest
Deze reis heeft een onuitwisbare indruk op Jeichien gemaakt. Tijdens
deze reis werd ook een bezoek aan
Boekarest gebracht. Wat een ellende.
“Je moet het ervaren hebben, anders
weet je niet wat het is”. Bij Jeichien
komen de herinneringen boven. Het
bezoek aan een groep straatkinderen,
waar ze eerst voedsel en drinken voor
gekocht hadden. Het moment dat ze,
via een open putdeksel, afdaalden in
het riool. De onbeschrijfelijke troep,
die ze met behulp van een kaarsje en
een zaklamp, zagen. Leven hier kinderen? Zwangere meisjes, meisjes met
een baby op de arm, kinderen nog……
Ze zagen kinderen met grote wonden. Door het lijmsnuiven worden de
hersenen aangetast, zodat ze soms
een delier krijgen en zich met messen
verwonden. De verbandtrommel werd
erbij gehaald. Armen werden verbonden. Een jongen met een dik gezicht,
die een daverende ontsteking aan zijn
kies had, kreeg een penicilline kuur.
Jeichien herinnert zich nog die grote
groep straatkinderen die ze ’s avonds
nog tegen kwamen. Ook hier werd eten
voor gekocht. Het hele spul moest in
een rij gaan staan en op hun beurt

wachten. En ook toen ze allemaal hun
eten op hadden en er een gevecht uitbrak, waar ze maar ternauwernood
aan ontkwamen. Daar tegenover werd
ook een bezoek gebracht aan het paleis van Ceaucescu. Een grotere tegenstelling is niet denkbaar! Het moge
duidelijk zijn dat de betrokkenheid voor
het werk voor onze stichting hierdoor
alleen maar is toegenomen en het
Roemenië-virus weer een “slachtoffer”
had gemaakt.
Levensloop
Op het binnenvaartschip “Hoop op
Zegen” (60 ton) werd Jeichien te Amsterdam geboren. Het volgen van de
Lagere School vond her en der op de
wal plaats. Uiteindelijk werd in Rotterdam de Lagere School afgerond. Het
advies voor de vervolgopleiding was
HAVO. Hier diende zich een moeilijkheid aan: Jeichien moest dan permanent in een kostschool. Dit zagen haar
ouders niet zitten. De vervolgopleiding
werd daarom de Huishoudschool.
Deze opleiding kon, net als de Lagere
School, her en der op de wal plaats
vinden. Het laatste jaar was Jeichien
inwonend bij een tante in Zwartsluis
en volgde de Huishoudschool te Hasselt. Hier werd de opleiding met heel
hoge cijfers afgerond. Het varen zat
ook Jeichien in het bloed. Op 17 ja-
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rige leeftijd trouwt Jeichien met een
schipper. Eerst werd gevaren op een
sleepboot en later kwam er een sleepschip bij, met een totale lengte van
wel 100 meter. Er werden twee zoons
geboren. Ook deze vonden hun werk op
het water. De jongste zoon Kim (30)
heeft als maritiem officier op de Holland Amerika Line gevaren. Nu werkt
hij als hoofd werktuigkundige bij energie centrale Essent in Geertruidenberg. Reden voor deze verandering: er
kwam liefde op de wal! De oudste zoon
Michel (32) pendelt met zijn schipduwbak combinatie (in vaktermen:
koppelverband) heen en weer tussen
het Duitse Regensburg en Bulgarije /
Zwarte Zee. Het hele zaakje heeft een
totale lengte van maar liefst 182 meter!
Van alle markten thuis
In 1988 is Jeichien in Ridderkerk gaan
wonen. Hierna heeft ze de meest uiteenlopende beroepen uitgeoefend.
Om maar wat te noemen: gewerkt in
een confectie snij bedrijf, een slagerij,
een slijterij, in de gezinszorg gewerkt,
en heeft zelfs autolessen gegeven……….. Momenteel werkt Jeichien
bij C&A als kassière (parttime) en is
op zoek naar nog een baantje erbij.
Verder heeft Jeichien het groot vaarbewijs, heeft de opleiding coupeuse

gevolgd, heeft het reanimatiediploma
en heeft (gedeeltelijk) de opleiding ziekenverzorgster gevolgd (in Antonius
IJsselmonde). Over veelzijdigheid gesproken!

(dat gelukkig goed afliep), was de
motor total loss. Er werd een tweede motor aangeschaft. Een graadje
zwaarder!
Parachute springen leek Jeichien ook
wel wat. Het is echter bij één sprong
gebleven!

Motormuis
Jeichien heeft een passie voor motors. Haar eerste motor was een
bordeaux rode. Met deze motor kwam
ze nogal eens naar de opslagloods
van onze stichting. Op het erf liep
destijds een hond (Laban). Dit was
een enorme lobbes, die werkelijk geen
vlieg kwaad deed, maar als Jeichien
met de motor het erf opreed……..
Gigantisch. Laban vloog op als een
bosje vlooien en ging helemaal uit zijn
dak. Kwam het door de combinatie
motor, zwarte helm, zwarte jas en
broek……...wie weet?
Toen de jongste zoon van Jeichien
met haar motor een ongeluk kreeg

Vrijwilligers werk
Jeichien heeft altijd veel vrijwilligers
werk gedaan. Veel collectes gelopen
zoals o.a. voor de KWF, Astmafonds,
Reumafonds en Gehandicaptenzorg
. Deze activiteiten zijn verminderd
toen in mei 2006 schildklierkanker
bij Jeichien werd geconstateerd. Ze
heeft twee operaties en driemaal een
radioactieve “slok” achter de rug.
Buiten onze stichting is Jeichien erg
actief bij het Leger des Heils te Ridderkerk. Ook hier wordt kleding gesorteerd. Als het even kan “bemant”
Jeichien op maandagmiddag en don-

Overhandiging sleutels nieuwe bus.
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derdagmorgen de Leger des Heils
winkel. Haar betrokkenheid voor de
medemens komt ook tot uitdrukking
door het feit dat Jeichien haar haar
laat groeien om dit te doneren voor
stichting “Haarwens” ten bate van
kankerpatiënten. De mantelzorg voor
haar moeder is voor haar vanzelfsprekend. We kennen Jeichien als een
keiharde werker. Als er een beroep op
haar gedaan wordt is ze altijd van de
partij. Ze kan geen nee zeggen. “Zo zit
ik niet in elkaar”. Ook bij het laden van
de vrachtwagen staat Jeichien haar
“mannetje”. Helaas is Jeichien momenteel uitgeschakeld vanwege een
val, waarbij haar elle boog gecompliceerd gebroken is. Het moge duidelijk
zijn dat dit voor Jeichien een “straf”
is. Jeichien vanaf deze plaats willen
we je, als Stichting Draagt Elkanders
Lasten, heel hartelijk danken voor je
grote inzet voor ons Roemeniëwerk.

Terugblik

Verkoop kerststerren en cyclamen
Op 6 en 7 december 2013 was het weer zover. Deze traditionele verkoping is niet meer weg te denken. Zowel
in de Riederborgh te Ridderkerk als in woonzorgcentrum Uitzicht te Vlaardingen werden de kerststerren / cyclamen aan de man gebracht. Veel mensen uit onze achterban wisten ons weer te vinden. De opbrengst was
bijna gelijk aan vorig jaar: het prachtige bedrag van € 752,70. Dit bedrag is incl. de kaartverkoop van mevr.
Pieplenbosch ad € 40. Met dank aan onze bestuursleden Joke en Roelie en de vrijwilligsters Nel en Tiny.

Presentatiemiddag
Boezemkerk te Bolnes
Op woensdag 19 februari 2014 heeft ons bestuurslid Roelie Gouweloos een ouderenmiddag verzorgd in
de Hervormde Boezemkerk te Bolnes, Ridderkerk.
Deze middag werd geopend met een korte meditatie
en daarna werd de film getoond van de najaarsreis
2013.
Met een onderbreking van een korte pauze, was deze
middag om 16.00 uur afgelopen.
Hoewel er “maar”18 mensen aanwezig waren, kon
Roelie het mooie bedrag van € 88,50 in ontvangst
nemen ten bate van onze stichting.
Dit was de opbrengst van de collecte en wat verkoopspullen. Namens Stichting Draagt Elkanders
Lasten, heel hartelijk dank hiervoor.
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Paaseitjesverkoop
Een paar weken voor de Pasen heeft onze voorzitter, Wim
Klippel, zijn soloactie weer gehouden. Hij kocht weer een
baal paaseitjes in, verpakte ze in keurig cellofaam en
splitste vervolgens diverse bestuursleden een aantal
zakjes in de maag. Al met al heeft deze actie een bedrag
van € 412,42 opgeleverd. Een deel van de eitjes vond
gretig aftrek in woonzorgcentrum Uitzicht.

Verkoop geraniums en
perkgoed

YouthMission steunt stichting
Draagt Elkanders Lasten
Op 4 en 5 april 2014 organiseerde de Christelijke toneelvereniging YouthMission voorstellingen. Op deze avonden had onze stichting een informatie stand ingericht.
De helft van de opbrengst (o.a. een collecte) van deze
avonden was bestemd voor onze stichting. De avonden
bracht voor onze stichting het bedrag op van € 250.
Het geld komt ten goede aan het dagopvangcentrum
Pentru Tine te Botosani.

Nieuwsbrief Stichting Draagt Elkanders Lasten 		
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Op 17 april vond de eerste verkoop plaats
van geraniums en perkplanten op het
Jorisplein te Ridderkerk. Het was behoorlijk fris deze dag. Ook op 3 mei werden de
planten aan de man gebracht. Dit keer
was het weer beduidend beter. Echter op
onze derde verkoping op 10 mei………
De regen kwam met bakken uit de lucht.
Ook de weersvoorspellingen voor deze
dag waren dermate dat er niets anders
op zat dan deze verkoping af te blazen.
Hierdoor waren de inkomsten beduidend
lager dan in voorgaande jaren. Toch heeft
deze actie nog het mooie bedrag van €
831 opgebracht.

Informatieavond 22 januari 2014
De informatieavond in “de Riederborgh” is door een ongekend groot
aantal bezoekers bezocht. Maar
liefst 90 personen waren op deze
avond afgekomen. Onze voorzitter
Wim Klippel opende de avond met
schriftlezing (2 Korinthiërs 9) en
gebed. In zijn openingswoord sprak
hij over “een zak met zaaigoed”. In
het Schriftgedeelte schrijft Paulus
over de collecte voor Jeruzalem.
Die collecte is hard nodig, want er
is armoede in Jeruzalem. Daarom
organiseert Paulus een collecte om
de gemeente van Jeruzalem te helpen. Ook de gemeente van Korinthe
wordt door Paulus aangespoord:
“Korinthiërs, de gemeente van Jeruzalem heeft jullie hulp nodig! En dan
zegt Paulus in vers 10: “Het is de
Heere die de zaaier zaad geeft.”
Met dat zaad bedoelt Paulus het
geld, de spullen die de Korintiërs van
de Heere gekregen hebben. ”Jullie
geld, jullie rijkdom”, zegt Paulus, “dat

is zaaigoed. De Heere heeft dat aan
jullie gegeven om te zaaien”. Van ons
geld en onze spullen geldt dat ook:
het is zaaigoed om te zaaien in deze
wereld, ook in Roemenië. En we hebben hier in Nederland veel rijkdom.
Hierna werd een drietal filmpjes
getoond. Deze filmpjes maakten
deel uit van een presentatie, die we
gehouden hebben tijdens onze reis in
Botosani. Hierin lieten we zien wat
we zoal organiseren om gelden in te
zamelen. Het was leuk om ook eens
andere beelden te zien, zoals het
inzamelen van oud ijzer, het houden
van onze jaarlijkse verkoping en het
laden van de vrachtwagen.
Vervolgens werd een presentatie
gegeven van de reis die we mochten
maken van 3 t/m 11 oktober 2013.
Op deze reis hebben we meer arme
gezinnen bezocht dan gebruikelijk.
We maakten kennis met zeer schrij-

nende gezinssituaties. Na de pauze
deed ons bestuurslid Leander den
Hoed een oproep om onze stichting
op facebook te volgen. Tenslotte
werd een 45 minuten durende film
vertoond van de Roemenië reis. We
zijn onze mede Roemenië ganger,
Floor Verweij, veel dank verschuldigd
voor het vele werk, dat het opnemen
en monteren van zo’n professionele
film, met zich mee brengt. Mede
door het uitzonderlijk mooie weer
dat we in Roemenië hadden, zagen
we ook veel van het leven op het
platteland in het armste gedeelte
van Roemenië. Na het dankgebed
door onze voorzitter was er aan
deze zeer indrukwekkende avond
een einde gekomen. De opbrengst
van deze avond bedroeg maar liefst
€ 600. Het stemt het bestuur
tot grote dankbaarheid dat onze
achterban in deze grote getale blijk
gegeven heeft van hun betrokkenheid
bij ons werk in Roemenië.
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Kindersponsoring

Stichting Ecce Homo in Cluj Napoca
heeft twee kindertehuizen waar kinderen worden opgenomen die om wat
voor reden dan ook niet (meer) door
hun ouders verzorgd kunnen worden.
Deze huizen heten A-mic en La Noi.
A-mic is een huis waar kinderen langdurig verblijven tot ze op een leeftijd
zijn dat ze werk hebben en voor zichzelf kunnen zorgen. Het aantal kinderen hier is erg stabiel en kinderen blijven er lang wonen. Eén van de jongens
die hier jaren lang heeft gewoond is nu
medewerker van Ecce Homo. Hij is inmiddels getrouwd en is gelukkig. Dank
zij de goede zorgen en opvoeding is
met deze jongen alles goed gekomen.
Als hij deze voorziening niet had gehad was hij mogelijk in het criminele
circuit terecht gekomen. God heeft
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hem hiervoor bewaard.
De ervaring is dat kinderen in La Noi
vaak eerder vertrekken. De kinderen
die hier komen zijn dan ook vaker kinderen die van de straat komen en voor
hen is het moeilijk om in een “gezinsstructuur” te leven waar ze zich aan
regels moeten houden. Gevolg is dat
ze soms weer terugvallen naar hun
oude bestaan en weer in het criminele
circuit terecht komen.
Toch zien we ook hier dat de medewerkers dit werk met hun hele hart doen
en alles geven, liefde en geborgenheid,
om deze kinderen op het goede spoor
te brengen en te houden.
Beide voorzieningen voorzien duidelijk in een grote behoefte en behoeven
onze steun. We zijn dan ook blij dat
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Wim Klippel

al deze kinderen een sponsor hebben
waardoor we maandelijks € 280,kunnen overmaken hiervoor.
Jammer is dat er minder stabiliteit
is bij het personeel. Vanwege zwangerschap en andere redenen (o.a. laag
salaris) is er veel wisseling. Zwangerschapsverlof duurt in Roemenië
2 jaar en daarna volgt soms weer
een zwangerschap zodat de ervaren
mensen lange tijd uit de roulatie zijn.
Stabiliteit vanwege lage salarissen is
moeilijk te veranderen voor Ecce Homo
omdat de inkomsten van de stichting
hogere salarissen niet mogelijk maken.
Mogelijk moeten er andere prioriteiten
gesteld worden om toch meer salaris
te kunnen geven zodat medewerkers
blijven.

Van de penningmeester
Arie Velthuizen
In deze nieuwsbrief een verantwoording
van de financiën over 2013. En dan zijn we
ook deze keer weer dankbaar dat u ons in
het afgelopen jaar bent blijven steunen.
Veel hebben we kunnen betekenen voor de
mensen in Roemenie. In het bijzonder door
de vele giften voor de voedselactie hebben
zoveel gezinnen in de moeilijke winterperiode even niet de zorgen om aan eten
te komen en het geld wat daardoor niet
uitgegeven hoeft te worden kan besteedt
worden aan stook en elektriciteitskosten.
Het is aangrijpend om te zien hoe blij en
dankbaar de mensen zijn met een bananendoos gevuld met voedsel. Ook voor Pentru Tine hebben we veel kunnen betekenen
in het afgelopen jaar, dankzij de ontvangen giften. Maar ook is er doormiddel van
de vele acties veel geld binnen gekomen
voor Pentru Tine. En dan danken we al die
vrijwilligers die ons daar bij helpen. Met
de verkoping, de huis aan huiscollecte, en
al die andere activiteiten. In het bijzonder wil ik de kinderen van de Ds. Kerstenschool noemen die maar liefst voor ruim
€ 4900,- chocolade aan de man/vrouw
brachten voor de kinderen van Pentru Tine,
geweldig bedankt! Maar bovenal danken
we God die het werk in het afgelopen jaar
ook weer heeft willen zegenen en de krachten gaf om dit werk voor onze naasten te
mogen doen.

Financieel overzicht 2013
Saldo per 31-12-2012

€ 27.008,45

Inkomsten:
Verkoop
Acties
Huis aan huis collecte
Sponsoring
Giften/algemeen
Giften/transport
Dia/video
Kindersponsoring
Rente
Evangelisatie
Hulpgoederen
Voedselpakketten
Pentru Tine
Nieuwsbrief
Zangavond
Kindertehuizen

100,00
17.350.89
5.032,47
20.987,49
7.157,10
3.313.80
1.281,51
2.940,00
152,75
1.000,00
14.446,00
3.819,00
510,00
1.065,00
900,00
1.535,00

Totaal

€ 79.872,34

Uitgaven:
Voedsel
Acties
Sponsoring
Transport
Kindersponsoring
Kindertehuizen
Opslag
Nieuwsbrief
Penrtu Tine
Administratie
Kosten bank
Diversen
Evangelisatie
Hulpgoederen
Zangavond

5.250,00
6.034,30
22.508,70
6.390,55
3.360,00			
2.250,00				
2.724,00
1.941,66
15.535,00
301,39
391,98
370,00
900,00
14.446,00
225,00

Totaal

€ 82.629,30

Saldo per 31-12-2013

€ 24.251,49
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Informatieavond
Stichting Draagt Elkanders Lasten
D.V. woensdag 18 juni 2014

Zoals te doen gebruikelijk organiseren we weer een informatieavond. Het is een niet meer weg te denken gewoonte om na
iedere Roemeniëreis zo’n avond te organiseren. Op deze avond wordt u weer helemaal bijgepraat over alle ontwikkelingen die
zich voordoen op het gebied van onze hulpverlening aan de meest kansarmen in Roemenië. Aan de hand van een video en een
presentatie maken we u deelgenoot van de reis die van 10 t/m 17 april jl. gemaakt is. Bijzondere aandachtspunten zijn de
overdracht van de nieuwe bus voor dagcentrum Pentru Tine, de arme gezinnen en de arme oudere. Deze reis mogen we wel een
unieke reis noemen. Voor de eerste maal is gebruik gemaakt van bus, trein en vliegtuig! Beleef deze reis met ons mee.
Bij deze wordt u van harte uitgenodigd om deze avond te bezoeken en van uw belangstelling blijk te geven. Neem gerust
familie, vrienden en kennissen mee. Aan het einde van de avond wordt er een collecte gehouden, terwijl de verkooptafel ook
aanwezig zal zijn.

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

Verwarmingsketels gevraagd
Regio Alblasserdam/Ridderkerk

Mocht u uw verwarmingsketel en/of boiler binnenkort gaan vervangen, wilt u ons dan een seintje geven?
Wij verzamelen namelijk de gebruikte ketels en boilers ten behoeve van de stichting “Draagt Elkanders
Lasten”. Met de opbrengst van de gestripte ketels kunnen wij weer hulptransporten mede financieren.
U kunt contact met ons opnemen via de heer B. Malda via de volgende telefoonnummers: 06-44547384 of
078-6918967
Wij halen de ketels/boilers dan z.s.m. bij u op.
Verwarmingsbedrijf Okkerse uit Dordrecht en Hol uit Nieuw Lekkerland leveren regelmatig ketels voor onze
stichting. Weet er soms iemand ook een verwarmingsbedrijf die oude CV ketels zou kunnen leveren, waarvan
de opbrengst bestemd kan worden voor de stichting? Ook hiervoor kunt u contact opnemen met de heer B.
Malda via bovenstaande telefoonnummers.
Het bestuur
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Bijbels voor kinderen Pentru Tine
Door het sponsorgeld wat ons van
boekhandel De Kandelaar te Ridderkerk in 2013 ter beschikking is gesteld,
hebben alle 35 kinderen van Pentru Tine
met het Kerstfeest een (kinder)Bijbel
ontvangen. Deze uitreiking vond plaats
gedurende de Kerstfeestviering in Pentru Tine. “Het was een vreugde om te
zien hoe deze kinderen er zich op voorbereid hadden. De liederen en gedichten die de kinderen geleerd hadden en
die op deze avond voorgedragen werden. Ook de ouders van deze kinderen
waren uitgenodigd om zo ook deel te
nemen aan deze bijeenkomst. We zijn
verblijd dat de ouders aan deze uitnodiging gehoor gegeven hadden. Op
eenvoudige wijze mocht de Bijbelse
boodschap aan de ouders en de kinderen verteld worden”, aldus Sebastian
(directeur Pentru Tine). Op deze avond
ontvingen de kinderen een (gevulde)
schoenendoos via de actie OCC (Operation Christmas Child) en een paar
winterschoenen van een Finse organisatie. “Maar het meest indrukwekkende en waardevolle geschenk voor
de kinderen waren de Bijbels”, aldus
Sebastian. Zelfs de ouders waren diep
onder de indruk. Voor de kleinere kinderen een Kinderbijbel en voor de grotere
kinderen een Bijbel met een leren omslag, met gouden bladranden en een
ritssluiting! In iedere Bijbel werd een
persoonlijke boodschap geschreven.
“Heel hartelijk dank aan degene die het
geld gesponsord heeft om dit mogelijk
te maken. Laten we de Heere bidden
dat de boodschap door het gebruik
van deze Bijbels de harten van deze
kinderen mag bereiken. Zij hebben God
zo onmisbaar nodig om hun harten en
gezindheid te veranderen om zodoende
hoop te brengen voor een betere toekomst”, aldus Sebastian.
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Winteractie 2014
een daverend succes
Dit jaar was de winteractie een
ongekend succes. Al enkele jaren
maakt onze stichting € 4000 over
voor deze actie. Dit geld wordt bij
voorbaat overgemaakt. Wat we tekort komen is tot op heden door
de stichting aangevuld. Het is
voor het eerst dat deze € 4000
als giften is binnengekomen. Zelfs
iets meer dan dat. Het geld dat
extra is binnengekomen wordt besteed aan voedselpakketten die we
tijdens onze Roemeniëreizen verspreiden. Vanaf deze plaats willen
we iedereen heel hartelijk bedanken
die dit mogelijk maakten.
Alle 363 gezinnen die door de Roemeense organisatie “Ecce Homo”
gesponsord worden ontvingen een
voedselpakket. Naast het voedselpakket ontvingen alle gezinnen
een pakket kleding, afgestemd op
de gezinssituatie. De voedselpakketten werden in de volgende 8
Roemeense steden verspreid: Alba
Iulia, Botosani, Cluj-Napoca, Simleul Silvaniei, Targu Jiu, Timisoara,
Turda and Zalau. De actie werd in
de maand februari gehouden bij de
maandelijkse bezoeken aan de arme
gezinnen. Ecce Homo heeft gezorgd
voor de inkoop, samenstelling en
distributie van de pakketten, terwijl de maatschappelijk werkers
in de onderscheidene Roemeense
steden de verdere verspreiding georganiseerd hebben.
Naast arme gezinnen zijn er ook
heel veel bejaarden die in grote
armoede leven. Een aantal van
63 bejaarden (in bijzonder schrijnende situaties) ontvingen ook een
voedselpakket. Het moge duidelijk

zijn dat buiten de kosten voor de
voedselpakketten ook extra kosten gemaakt moesten worden voor
transport en dergelijke. Maar met
behulp van enkele andere organisaties, die deze actie ook ondersteunde konden alle kosten gedekt
worden.
Vanuit stichting Ecce Homo ontvingen we diverse reacties waaruit de
enorme dankbaarheid van de arme
gezinnen blijkt. De maatschappelijk werker uit Botosani schreef
het volgende. Gedurende de bijna
15 jaar dat ik onder de arme gezinnen mag werken, ontmoette ik
heel veel gevallen, die mij soms zo
terneer konden drukken, vanwege
de schrijnende armoede in de ge-
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zinnen. Maar ook had ik momenten
dat ik de mogelijkheid had om de
gezinnen daadwerkelijk te helpen.
Uw milddadigheid was een reden
tot grote blijdschap en vreugde bij
zoveel gezinnen. De voedselpakketten worden altijd met grote dankbaarheid ontvangen. Ik noem u het
gezin, bestaande uit vader, moeder
en 3 kinderen. Door gebrek aan opvoeding, gebrek aan moraal en geen
kennis van God, heeft dit gezin
zulke grote problemen, dat wij daar
geen oplossing voor kunnen vinden.
De laatste 4 jaar wonen ze in een
kleine gehuurde kamer, zonder elektriciteit (dit hebben ze nog nooit
gehad). Geen van de ouders heeft
een permanente baan en de schul-

den worden maandelijks groter. De
3 kinderen gaan naar school, maar
u kunt zich voorstellen hoe moeilijk
het is om zonder elektrisch licht
hun huiswerk te doen. Het inkomen
bestaat uit de kinderbijslag en het
geld dat de vader soms met dagwerk verdient. Gemiddeld € 130
per maand. Geen bedrag om een
normaal leven van te leiden. Soms
gaan de kinderen zonder ontbijt
naar school of ze gaan naar school
zonder boterhammen voor de lunch.
Het is erg treurig om te zien dat
deze dingen gebeuren. Het gedoneerde voedselpakket, door uw milddadigheid, was werkelijk een grote
zegen voor dit gezin. Toen ik het gezin bezocht om het voedselpakket
te brengen, hadden zij nog maar een
klein beetje olie in een fles en enkele
oude aardappelen. Zij werden vervuld met grote vreugde toen zij hun
tafel gevuld zagen staan met al dit
voedsel. Voor tenminste enkele weken hoeven zij zich geen zorgen te
maken omtrent hun voedsel.
Het is belangrijk te vermelden dat
met uw hulp, door deze voedselactie, wij deze mensen kunnen laten
zien dat God voor hen zorgt. Tegelijkertijd laten we de mensen zien,
op een tastbare wijze, de waarden
waarin wij geloven. En God brengt
vruchten voort! Zoals u wellicht
weet worden er regelmatig bijeenkomsten georganiseerd voor alle
gezinnen die we ondersteunen. We
praten over hun problemen, waar de
gezinnen mee geconfronteerd worden. Ook houden we Bijbelstudies
en hebben een goede relatie met
de gezinnen. Dit gezin bezoekt iedere bijeenkomst. We hopen dat als
de tijd vordert hun gezindheid vernieuwd zal worden, hun harten bereikt zullen worden door het Woord
van God en dat ook hun gehele leven vernieuwd wordt.
Voor alles wat u voor de arme mensen in Botosani doet wil ik u hartelijk bedanken en dat God u zal
zegenen en het u vergelde.
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Tenslotte om niet meer te noemen
enkele regels uit het verslag van de
maatschappelijk werker van Targu
Jiu. Werken met mensen is het
moeilijkste wat er is! Dat is waar!
Maar ik wilde er iets aan toevoegen: …….maar het biedt je ook
de grootste voldoening ooit. Als je
in de ogen van de mensen de uitdrukking ziet van werkelijke blijdschap en dankbaarheid. En dat ze
het vaak met woorden niet kunnen
uitdrukken. Dan weet je dat het
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werk wat we mogen doen werkelijk
waarde voor deze mensen heeft. Diverse mensen vertelden me bij het
brengen van de pakketten: “U kunt
zich niet voorstellen dat het pakket precies op tijd kwam, omdat al
het eten op was, en we niets hadden om onze kinderen mee te voeden……”
Er zou nog meer te schrijven zijn,
maar uit bovenstaande blijkt wel
wat een geweldige impact deze actie heeft op de arme gezinnen.

Wijkhoofden en collectanten gevraagd
Zoals bij de meesten bekend is houden we ieder jaar een huis aan huis collecte in Ridderkerk.
Dit is nodig om onze projecten in Roemenië te kunnen blijven ondersteunen.
Ook dit jaar zal er weer een collecte zijn, en wel in de Decembermaand.
We hebben altijd 2 weken voor dit doel en dit jaar vallen de collecteweken tussen 1 en 12 December.
Nu denkt u wellicht, dat is nog ver weg, maar voor die tijd moet er al heel wat geregeld worden. Bent u
in de gelegenheid, en draagt u de projecten in Roemenië een warm hart toe, dan zijn we op zoek naar u.
Al wordt er maar 1 straat gelopen, al wordt er maar 1 flat gedaan, alle hulp is welkom.
Denk niet te snel, dat doet mijn buurvrouw/man wel, maar geef u snel op.
Hoe meer collectanten we hebben, zoveel te meer hulp we kunnen bieden!!
Ook zijn we dringend op zoek naar wijkhoofden voor verschillende wijken.
Het is niet moeilijk, bel mij voor al uw vragen.
Ik hoop op veel positieve reactie’s.
Roelie Gouweloos.
Tel: 0180-412698 of mail j.c.gouweloos@versatel.nl
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Kleding inzameling vakantieperiode
De ervaring heeft geleerd dat er gedurende de zomervakantie weinig kleding wordt ingeleverd. Dit is de
reden dat er gedurende de zomervakantie geen kleding wordt ingezameld.
14 juli is de laatste avond waarop u kleding kunt brengen en 1 september is de eerste avond dat u weer
van harte welkom bent om kleding in te leveren bij de loods aan Lagendijk 78 te Ridderkerk.

Bezoek onze jaarlijkse verkoping
D.V. zaterdag 20 september 2014
Van 09.30 – 13.00 uur
Locatie: gebouw De Kern
Stadhouderslaan 29
te Ridderkerk

tum
a
d
e
dez
a!
r
d
e
n
e
t
e
g
o
N
uw a
n
i
st
alva
29

Deze Nieuwsbrief is mede mogelijk gemaakt door de adverteerders:

Help
ons
helpen

Onze merken zijn o.a.
Dames: Gerry Weber, Frank Walder,
Marcona, Cecil, Gelco, Setter lady
Heren: Gaastra, For Fellows, Digel,
VANGUARD, Olymp, Meyer, Ten Cate

Adres St. Jorisplein 32, 2981 GC Ridderkerk
Telefoon 0180 - 42 55 77 E-mail putfashionstore@telfort.nl
Website www.putfashionstore.nl
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• verf • gordijnen
• raamdecoratie
• vloerbedekking
• behang • glas

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

Dam 52-54
2951 GB Alblasserdam
Tel. 078 - 691 63 03

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