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Meditatie
Het Licht der wereld
Iedere morgen overwint het daglicht het duister van de nacht. Zo is het ook als Christus in deze wereld komt.
Nu daagt het in het oosten, het licht schijnt overal; Hij komt de volken troosten!
''Dit was het waarachtige Licht. Hetwelk verlicht een iegelijk mens, komende in de wereld” (Johannes 1:9)
De hemel kleurt rood. Langzaam komt het licht van de nieuwe dag boven de horizon. De belofte van de nieuwe
dag. Zo zijn de adventsweken de belofte van Gods nieuwe dag. Christus is het waarachtige Licht, dat in de wereld schijnt om ieder mens te verlichten.
Al eerder schreef Johannes over het licht dat in de duisternis schijnt. God maakt Zich in deze wereld bekend. Hij
is immers onze Schepper. Wij zijn echter door de zonde verblind. Het klinkt bijna tragisch, al is onze verblinding
geen tragiek, maar schuld. God heeft het er echter niet bij gelaten. Johannes de Doper wordt geroepen om de
komst van Christus, het Licht der wereld, aan te kondigen. De duisternis gaat wijken van de eeuwenlange nacht;
een nieuwe dag gaat prijken met ongekende pracht.
Christus is het waarachtige Licht, dat in de wereld komt om ieder mens te verlichten. Steeds verder reiken de
genadestralen van Christus, de Zon van de gerechtigheid. In de kerstnacht mogen herders het horen: ''U is heden geboren de Zaligmaker, namelijk Christus de Heere, in de stad Davids.” Daarna Simeon, die de Vertroosting
van Israël verwachtte. Daarna wijzen uit het Oosten.
Gods verlossende licht straalt in deze wereld. De komst van Christus is de belofte van Gods nieuwe dag. De
duisternis van onze zonde hoeft het laatste woord niet te hebben. Het licht der wereld is reddend verschenen.
Hoe duister het ook is in deze wereld en in ons hart: Komt Gods licht, het duister zwicht.
Wat komt er terecht van het verlossende licht door Christus?
Er staat immers dat de wereld Hem niet heeft gekend. Hij, Die de Schepper van deze wereld is, wordt in deze
wereld niet erkend. “Het licht is in deze wereld gekomen”, zegt Jezus, “en de mensen hebben de duisternis liefgehad, meer dan het licht, want hun werken waren slecht. Hij is gekomen tot het Zijne, maar de Zijnen hebben
Hem niet aangenomen.” De komst van Christus, het Licht der wereld, maakt blijkbaar ook scheiding. De mensen hebben de duisternis liefgehad, meer dan het licht. De mensen… wij ook! We moeten ervoor ingewonnen
worden. We aanvaarden onze Schepper niet, maar onze Verlosser evenmin.
Toch is hiermee niet alles gezegd. De wereld heeft Hem niet gekend. De Zijnen hebben Hem niet aangenomen.
Maar allen die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven kinderen van God te worden, namelijk die
in Zijn Naam geloven. Die niet uit
bloed, niet uit de wil van het vlees en
ook niet uit de wil van een man, maar
uit God geboren zijn. God maakt Zelf
een nieuw begin. Zoals Hij in de morgen van de schepping de mens schept,
zo doet Hij dat ook bij de herschepping. Te midden van de duisternis van
deze wereld zijn ze er: mensen, door
de Geest van God wedergeboren.
Geen kinderen van de duisternis meer,
maar kinderen van God. Het zijn degenen die in Zijn Naam geloven. Straks
mogen we weer kerstfeest vieren.
Christus komt niet tevergeefs: “Ik ben
het licht der wereld; die Mij volgt, zal
in de duisternis niet wandelen, maar
zal het licht des levens hebben.”
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Van de voorzitter
Wim Klippel

Het is deze keer vroeg op de dag en zelfs nog donker
buiten als ik dit schrijf. Als ik naar buiten kijk, zie ik
straatlantaarns die hun licht geven en als ik mijn blik
naar boven richt, zie ik sterren aan de hemel staan,
maar niet zoveel in onze omgeving als waar ik deze zomer met vakantie was. Hoe donkerder en hoe minder
straatverlichting, hoe meer sterren we kunnen zien.
Voor mensen is het soms ook zo donker, ook voor de
mensen in Roemenië en Moldavië voor wie we ons als
stichting mogen inzetten. We mogen daar soms wat
licht brengen, soms letterlijk, al is het maar in de vorm
van een kaars en een doosje lucifers. Veel groter is het
als we geestelijk brandstof mogen brengen in de vorm
van het Woord van God waardoor ‘HET LICHT’ gaat
branden in de harten van de mensen, zoals u ook in de
meditatie ter gelegenheid van de kerst in dit nummer
kunt lezen. We mogen geloven dat ons werk op die manier gezegend mag worden.
Na 24 jaar komt er per 31 december een eind aan de
samenwerking met Ecce Homo in Cluj-Napoca. U heeft
hierover in eerdere Nieuwsbladen kunnen lezen. Een
moeilijke beslissing, maar naar we weten en ook hoorden van diverse betrokkenen in Roemenië, een goede.
De gezinssponsoring werd per afgelopen juli al beëindigd en de kindersponsoring per 1 januari a.s. Beide
projecten worden voortgezet, maar dan in Botosani en
in Soroca in Moldavië. We hopen dat meer mensen zich
aanmelden om een gezin of kind voor hun rekening te
nemen.

In het achterliggende halfjaar is weer veel werk verricht
voor de hulp aan de allerarmsten in Roemenië en Moldavië en vele vrijwilligers wilden zich weer inzetten om
goederen en gelden te verzamelen. De jaarlijkse huisaan-huis-collecte werd gehouden en tientallen gingen
van deur tot deur met hun collectebus. Iedere maandagavond vonden velen de weg met soms auto’s vol
naar ons inzamelpunt aan de Lagendijk in Ridderkerk. Ik
weet niet precies hoeveel, maar het zijn er tientallen, al
die vrouwen die breien en haken, lapjes aan elkaar
zetten en zo dekens maken. Een groepje enorm enthousiaste mensen zette zich in om een goede-doelendiner te organiseren en tot slot gingen kinderen van de
Ds. G.H. Kerstenschool langs bij familie, buren en bekenden om chocolade te verkopen voor het goede
doel. Gelooft u mij maar als ik zeg dat er achter de
schermen nog veel en veel meer gebeurt.
Dit Nieuwsblad zou ons Nieuwsblad niet zijn als er geen
reisverslag in zou staan. Van 30 september tot 12 oktober werd een bezoek gebracht aan Cluj-Napoca,
Botosani in Roemenië en Soroca in Moldavië. Een heel
bijzondere reis; in Cluj werd na 24 jaar dus afscheid genomen van de stichting Ecce Homo, terwijl in Botosani
onze 10-jarige samenwerking met Pentru TIne aan de
orde kwam. Een reis dus met dubbele gevoelens.
U leest het allemaal in dit Nieuwblad. Ik wens u/jullie
veel leesplezier.

Het bestuur van Stichting Draagt
Elkanders Lasten te Ridderkerk
wenst iedereen die, op welke
manier dan ook, betrokken is bij de
stichting, of het nu gaat om helpen
of hulp ontvangen, van harte
gezegende Kerstdagen en een
voorspoedig 2020.
Nieuwsblad Stichting Draagt Elkanders Lasten jaargang 21 nr. 2
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Informatieavond
D.V. dinsdag 21 januari 2020
De informatieavond die we naar aanleiding van onze reis in oktober jl. hebben gemaakt gaan we houden op D.V.
dinsdag 21 januari.
Ook van deze reis zijn er weer indrukwekkende verhalen en beelden die we graag met u delen.
De bijeenkomst is in zaal ‘De Blauwkaai’ in Zorgcentrum Riederborgh, Boksdoornstraat 2 te Ridderkerk en begint
om 19.45 uur. Vanaf 19.30 uur is er koffie/thee.
Zoals altijd is er ook nu weer collecte en een verkooptafel aanwezig.
We hopen u, uw familie, vrienden en buren deze avond welkom te mogen heten.
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Vrijwilliger aan het woord

Joke van der Weiden
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Deze keer het verhaal van Joke van der Weiden, een
vrijwilliger die ook alle jaren dat onze stichting bestaat
heel veel doet voor haar naasten in nood. Ze doet dit al
24 jaar als bestuurslid.

Relation. Ze verzorgt daar ook de afdeling ‘omzien naar
elkaar’; een kaartje, een bloemetje, enz. verzorgen
voor de leden. Joke zet zich ook in voor de tuindersvereniging Alblasserdam. Ze komt daar op voor de bestuursleden voor wat meer waardering, houdt de paJoke werd geboren op 11 april 1946 in Langerak als
den en dergelijk schoon enz. Eén keer per maand werkt
oudste kind van Marinus van der Weiden en Johanna
ze ook nog in korenmolen ‘De Regt’ te Nieuwvan der Weiden-Huisman. Ze kreeg nog 4 broertjes en 1
Lekkerland als verkoopster in de molenwinkel.
zusje. Haar broertje Hansje overleed op tweeëneenhalf
jarige leeftijd. Een donkere bladzijde in haar leven.
Wat zeker niet onvermeld mag blijven, is het feit dat
onze vrijwilliger van deze keer zelfs 51 jaar een BijbelZe verhuisde van Langerak naar Ouderkerk a/d IJssel en
club heeft geleid. Eerst 20 jaar samen met haar vader
van daar in 1953 naar een van de molens van Kinderen daarna leidde ze nieuwe juffen op. Door dit levensdijk. Daar woonde ze tot 1960 en vervolgens ging ze
werk heeft Joke veel geëvangeliseerd.
naar het dorp Alblasserdam. Ze woont daar nog altijd
naar grote tevredenheid. Na de lagere school ging Joke Naast dit alles is Joke dus ook bestuurslid van Stichting
naar de huishoudschool en werd daarna op haar 14e Draagt Elkanders Lasten sinds het ontstaan in 1995.
fotolaborante bij ‘Foto Rouw’ in haar woonplaats. Joke “Waarom dit werk Joke?” “Omdat ik al sinds mijn 23e
zat niet stil en vermeerderde haar kennis via avond- van thuis uit betrokken ben bij het ondergrondse werk
scholen door diverse opleidingen te volgen, zoals: Ne- in Roemenië, Polen, DDR en Tsjechië. Haar vakantie
derlands, algemene ontwikkeling en fotocursussen. Oh gebruikte ze toen al om spullen te brengen in die lanja, ook nog Duits.
den en Bijbels te smokkelen. “Je moest heel goed weten wat je deed en in afhankelijkheid van God dit doen,
Na het werk bij de fotograaf volgde: Paardekoper veranders ging het niet.” Een gids voor Joke was: “Geef gij
pakkingsmateriaal en daarna was ze gedurende 30 jaar
hun te eten.” Met deze opdracht kon ze dit moeilijke
receptioniste in de Riederborgh. Van die baan ging ze in
werk doen. Een andere bemoediging voor haar was
2004 met pensioen. Haar moeder overleed in die perioPsalm 18 : 30: “Met U loop ik door een bende, en met
de en ze ging tweeëneenhalf jaar voor haar vader zormijn God spring ik over een muur.” Hiermee heeft ze
gen. Daarna gaf ze haar leven nieuwe inhoud door een
menig moeilijke momenten kunnen doorstaan.
moestuin te starten en zich toe te leggen op de muziek. Dat was een hele bewuste keus, vertelt ze. Ze ging Zoals ze zelf zegt zou ze wel een boek kunnen schrijven
gitaarles geven en vormde twee muziekgroepen, met ‘Snaar en Stem’ in
Alblasserdam en ‘Esmajori’ in Papendrecht. Ze geeft tot op de dag van vandaag ook optredens in o.a. verzorgingshuizen, verpleeghuizen en op ouderenmiddagen van kerken. Voor die tijd was
ze in de Riederborgh al gestart met een
zangkoor, ‘Gloria’, dat net als de gitaargroepen nog altijd bestaat.
Dit jaar viert Joke ook haar 10-jarig jubileum als vrijwilliger bij de Kinderdijkse
molens. Ze helpt als kassière voor de
bezoekersmolen gedurende 1 dag per
week. De titel van dit interview is: een
altijd bezige duizendpoot. Dat klopt wel,
want naast alles wat al genoemd is, is
Joke ook bestuurslid van de PCOB Alblasserdam en zorgt daar voor de Public
Nieuwsblad Stichting Draagt Elkanders Lasten jaargang 21 nr. 2
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over alle spannende momenten die ze toen heeft meegemaakt. Ze is echter nooit gepakt en altijd wonderlijk
doorgeholpen.
Bij onze stichting is Joke al sinds het begin bezig met
kleding sorteren, spullen ophalen enz. De eerste reis in
1996 is Joke ook mee geweest voor een werkbezoek. De
eerste reis was een onvergetelijke reis met 2 busjes vol
met hulpgoederen en voedsel, terwijl we daar nu ongestoord de grens over konden gaan. Dat was ze niet gewend. Vele keren zijn nog gevolgd en ook deze reis
waarvan u het verslag leest in dit nummer van het
Nieuwsblad was Joke van de partij. In die 24 jaar heeft

Nieuws van de breigroepen
Ook deze keer kunnen we weer melden dat er een nieuwe breigroep is bijgekomen. Een aantal dames die wonen in flat ‘De Tiend’ aan de Van Eesterensingel in Alblasserdam. Er zijn al 13 dekentjes ingeleverd, diverse
sjaals en verschillende maten sokjes, terwijl er ook omslagdoeken zijn geproduceerd. Fijn dat jullie ook meedoen voor de armste mensen in Roemenië en Moldavië.
Ook alle andere breisters en haaksters weer hartelijk

Joke een eigen plek gekregen in het bestuur met haar
eigen taken die gericht zijn op kleding sorteren, maar
vooral ook op diverse breigroepen die truien, wanten,
sokken dekens enz. maken, aan te sturen. Ze heeft zelfs
een breigroep aan huis. Totaal zijn er wel 8 groepen in
diverse plaatsen actief met als resultaat dat Joke heel
vaak onderweg is om gebreide spullen op te halen. Haar
auto is vaker vrachtwagen dan personenautomobiel.
Jokes levensvisie is: Iets zijn voor anderen en dit vooral
in afhankelijkheid van God die ze niet kan missen en Die
haar1zegt:
“Ik sterk u, ook help ik u, ook ondersteun Ik u.”
bedankt voor alle ijver die jullie bedrijven. De oproep
om dekens in elkaar te zetten, heeft resultaat gehad en
3 dames, Wilma van Bommel, Mariëtte Veth en Tiny
Koppens hebben zich gemeld en zijn al bezig.
Heel fijn dat we hiermee weer verder kunnen. Het zou
fijn zijn als er weer wantjes worden gebreid, daar blijft
altijd behoefte aan in de koude Oost-Europese winters.
Zo hebben we al heel veel (tientallen) handwerkers die
met ons meewerken. Nogmaals, allen bedankt namens
de mensen uit Roemenië en Moldavië.

Website nieuws
Mijlpaal bereikt!
Wellicht heeft u reikhalzend uitgekeken naar dit artikel. In het vorige Nieuwsblad
werd aangegeven dat in een jaar tijd (van mei 2018 - mei 2019) ruim 1.800 bezoekers onze website hebben bezocht en dat we benieuwd waren wanneer de mijlpaal van 2.000 bezoekers zou worden bereikt. Dat is nu gelukt! Over de periode
van november 2018 - november 2019 hebben we maar liefst 2.029 bezoekers mogen verwelkomen op www.stichtingdraagtelkanderslasten.nl.
Verder lijkt ook het online doneren nog steeds te winnen aan populariteit. Steeds vaker worden ook grote giften
via iDeal gedaan.
Wilt u niets missen van alle activiteiten die wij als stichting organiseren? Houdt de website dan goed in de gaten!
Wist u dat …..


de 2.029 unieke bezoekers in totaal 2.756 keer de website hebben bezocht?



van de mobiele bezoekers ruim 20% over een Apple iPhone beschikt?



van de activiteitenpagina’s de pagina over het goede-doelen-diner het vaakst is bezocht?



de site 5 bezoekers uit Roemenië heeft gehad?
En deze bezoeken toevallig rond de voor- en
najaarsreis zijn geweest?
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Sebastian
schrijft...
Kinderen een gave van God

K

inderen die andere kinderen opvoeden, is iets heel
gebruikelijks in Roemenië. Of de ouders nu zijn
gestorven of het land hebben verlaten voor een baan,
omdat het aantal kinderen zo hoog is dat de hulp van
oudere broers en zussen nodig is, of dat sommige meisjes op jonge leeftijd moeder worden, kinderen kunnen/
moeten andere kinderen grootbrengen. Maar dit is niet
normaal, volwassenen moeten kinderen opvoeden en
zij moeten de eersten zijn die klaar staan om hen te
helpen. Toen ik 10 jaar geleden met de Christian Association Pentru Tine begon, waren ik en de teamleden
zelf nog kinderen. We waren oudere kinderen, zonder
veel middelen, maar klaar om in geloof te wandelen en
met de wens om enkele kinderen uit de stad te helpen
die achterbleven. De tijd is verstreken, we zijn gegroeid, we hebben nu eigen kinderen, maar we zijn nog
steeds geïnteresseerd in het welzijn van de kinderen
om ons heen. Naschoolse opvang, Trusesti-project,
kleuterschool en operatie Christmas Child (actie schoenendoos) zijn allemaal projecten die het kind als een
prioriteit beschouwen.

E

lk kind is een wonder, een geschenk van God. Een
professor natuurkunde zei dat het onze enige
wraak was op de dood. Maar hij wist niet dat de Heere
Jezus ook de dood voor ons versloeg, zodat we niet
bang zouden zijn voor de dood. Anderen ervaren echter andere angsten, angst voor een examen, angst voor
afwijzing, angst voor het niet begrijpen van enkele eenvoudige aanwijzingen, angst om geen medicijnen te
kunnen kopen voor hun geliefden. Ze hebben steun
nodig, maar ze zijn altijd alleen en hulpeloos, raken
vaak verstrikt in het net van de geldschieters en het is
te ingewikkeld om eruit te komen. Verslaafden aan allerlei stoffen verbazen ons niet meer, het is hun manier
om problemen te vergeten. De kleine en onhygiënische
ruimtes waarin ze wonen, het soms grote aantal kinderen en gezondheidsproblemen, veroorzaken een
enorme last op de schouders van de ouders. Ik vraag
me soms af hoe ze zover zijn gekomen en ik herinner
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me dat ze ooit kinderen waren, waarschijnlijk opgevoed in dezelfde moeilijke omstandigheden. Toen ze de
kans hadden om het huis te verlaten, dachten ze er niet
diep over na, ze geloofden dat ze klaar waren om de
problemen van het leven onder ogen te zien, maar het
tegenovergestelde van wat werd verwacht, gebeurde.
Uiteindelijk begonnen ze op hun ouders te lijken en
kregen ze zelf kinderen. Was er iemand om hen een
helpende hand te bieden? Zou hun leven een ander
traject kunnen hebben? Er zijn vragen waarop ik geen
antwoord heb, maar die me ertoe dwingen mezelf af te
vragen: hoeveel kinderen kan ik nu helpen? Zullen we
erin slagen het leven van de kinderen waarmee we omgaan te beïnvloeden?

G

emotiveerd om de kinderen waarmee we omgaan
een betere kans te bieden, kijk ik altijd vooruit,
hoop op beter, vertrouw op de genade van de Heere en
geniet van de steun die we van SDEL hebben. We hopen dat onze inspanningen anderen zullen motiveren
om naar school te gaan, in het land te blijven en een
gezond gezin in Roemenië te vormen. Deze uitdaging is
niet eenvoudig, onze middelen zijn beperkt, terwijl de
verleiding van geld in West-Europa zo groot is. Hun kinderen zullen te laat ontdekken dat ze zonder discipline,
zonder opleiding, niet zullen slagen in het leven.
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L

ast but not least wil ik dat onze kinderen worden voorbeeld van zoveel Nederlanders door hun kinderen
beïnvloed door ons voorbeeld en, ongeacht het pad zou worden gevolgd. Roemenië is u dankbaar.
dat ze kiezen in het leven, niet te vergeten dicht bij de
nieuwe generatie te staan. Wat zou het leuk zijn als het God zegene u!

Voedselactie 2020
Zoals ieder jaar organiseren we ook dit jaar weer een actie om geld in te zamelen voor voedselpakketten voor de
sponsorgezinnen en anderen. Dat extra voedsel voor mensen in Roemenië en Moldavië, zeker in de koude wintermaanden, hard nodig is, hebben we in oktober met eigen ogen gezien en meegemaakt. U leest daarover ook wel in
het reisverslag, maar voor deze actie willen we het ook hier noemen. Deze keer een ervaringsverhaal van onszelf
en niet van de sociaal werkers.
We bezoeken in Soroca in Moldavië een gezin, bestaande uit moeder en 6 jonge kinderen. Het is nog maar 6 oktober en de winter moet nog beginnen. We komen in een huis dat erg leeg en wellicht daardoor ook erg opgeruimd is
en waar alleen een paar bedden staan, een stoel en een klein tafeltje. Verder niets. Maar er is ook niets aan voedsel in huis. Alles is leeg. Deze vrouw en haar kindertjes lijden honger. Het is deze dag dankdag en de vrouw vertelt
ons dat ze toch iets aan de kerk, aan God wilde geven uit dankbaarheid!! Ze had echter niets, behalve nog een klein
ringetje. Dat heeft ze verkocht en met dat geld kon ze een fles water kopen en naar de kerk brengen deze zondag.
Maar eten was er niet voor haar kinderen en haarzelf. En toen kwamen wij zomaar onaangekondigd deze zondagmiddag bij haar binnen met een pakket met voedsel, olie, meel, suiker, pasta, saus en andere dingen. Voor haar
een groot wonder, door God gegeven, zoals ze zelf zei. Ze vroeg ons met haar hiervoor de Heere te danken. Een
ontroerende ervaring.
Hoe zou dit gezin zonder inkomen, zonder eten en zonder hulp de winter door moeten komen?
U helpt deze winter toch ook weer mee onze hongerige naasten te voeden?
Een pakket kost € 25,-. Hoeveel neemt u er voor uw rekening?
Ook kleinere bedragen zijn welkom, want ook daarmee helpt u.
Maak uw gift over op rekeningnummer: NL 30 INGB 0670 4710 46 van Stichting Draagt Elkanders Lasten te Ridderkerk o.v.v. voedsel!
Dank u wel!
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Reisverslag Roemenië/Moldavië
30 september—11 oktober 2019
Tekst: Bert Tronchet
Hans ons een goede reis toewensten. De begeleidende doos bevatte appelflappen van een dermate
grootte dat één van de reisgenoten de helft voor een
Een1bijzondere1reis
Bijzonder, omdat we deze keer, waarschijnlijk voor het andere keer bewaarde! Ze waren heerlijk! Om 20.00
laatst, met een busje zijn gegaan. De laatste jaren uur kwamen we aan bij onze overnachtingsplaats in
wordt de afstand met het vliegtuig overbrugd. De reis het Zuid-Duitse Windorf.
staat in het teken van afscheid nemen van de Roe- Dinsdag111oktober
meense stichting Ecce Homo en onze vrienden in Cluj- Na een stevig ontbijt gaan we weer op weg. Bij een
Napoca. Tevens hopen we de tienjarige samenwerking tussenstop maken we de enveloppe open die we meemet stichting Pentru Tine te herdenken. De gekregen hadden van Miranda Velthuizen. Hierin werd
‘bemanning’ bestaat uit een select gezelschap oftewel ons een goede reis gewenst. Evenals bij Roelie zat er
‘de oude garde’.
een schaal bij met wat we, wellicht oneerbiedig uitgedrukt, ‘appelkwak’ noemden. Het smaakte voortreffeMaandag1301september
Bestuurslid Roelie Gouweloos leest een gedeelte uit lijk. We ontwaarden nog een tweede laag, zodat we
Romeinen 8 en vraagt de Heere om bewaring en zegen ook de volgende dag hier nog van konden genieten.
voor deze lange reis. Om ca. 9.30 uur vertrekken we Om 19.00 uur kwamen we aan bij ons hotel in het Honvoor deze bijzondere reis. We rijden in de stromende gaarse Püspökladány.

Als vanouds……

regen Nederland uit. Weldra wordt het echter droger,
ja zelfs stralend mooi weer! Bij één van de stops maakten we de enveloppe open die Roelie ons meegegeven
had. Echt ouderwets! Zo ging dat ‘vroeger’ ook. Als
vanouds! Er stond een gedicht in waarin Roelie en

Groepsfoto “oude garde” met Rodica Morar
v.l.n.r. Leo Nugteren, Arie Velthuizen, Lenie Nugteren,
Rodica Morar, Joke van der Weiden, Bert Tronchet
Achteraan: Wim Klippel
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Woensdag121oktober
Tijdens het ontbijt werd gevraagd of we spiegelei wilden. Wel ja. We kregen 3 spiegeleieren de man. Voor
een enkeling net iets te veel! We rijden richting Roemeense grens. Ca. 30 km. voor de grens hadden we
vroeger op een parkeerplaats onze vaste ontbijtplek. Hier moesten we natuurlijk even stoppen.
Als vanouds! Met stenen werden de letters SDEL
gevormd. Met een Nederlands vlaggetje, die Joke
uit haar zak haalde, was het geheel compleet.
Het verbaast ons iedere keer weer wat er allemaal uit de zakken van Joke tevoorschijn komt!
We passeren de grens en zetten onze horloges
een uur vooruit. In het verleden hadden we enkele malen een bezoek gebracht bij een herdersechtpaar. Later was de man overleden. Zou de
vrouw nog leven? Wim wist nog precies de plaats
te vinden. Het lemen huisje, nu verscholen achter
een maisveld, was verlaten. Alles was overwoekerd. Wijnranken groeiden er welig. Zij vonden
gretig aftrek. We zetten de reis voort, dronken
koffie en aten de laatste ‘appelkwak’ op. Om
16.00 uur kwamen we aan bij de Roemeense
stichting Ecce Homo.
Donderdag131oktober
Deze dag stond in het teken van afscheid nemen.
Na de ochtendopening met de medewerkers van
Ecce Homo gingen we naar Rodica en Peter Mo-
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De kinderen van La Noi zongen liederen voor ons

Rondje van de zaak

rar. Zij runnen een hulporganisatie die o.a. voorziet in
het verstrekken van medicijnen voor mensen die dit
niet kunnen betalen. Van hen hoorden we, net zoals bij
Ecce Homo, dat de situatie voor de armen in ClujNapoca en de meeste grote steden sterk verbeterd is.
Voorheen stonden mensen in een lange rij voor medicijnen. Nu zijn er in de omgeving 11 apotheken gevestigd, die ook voor armen toegankelijk zijn. De vraag
naar kleding is ook drastisch verminderd. Rodica en Peter juichten dan ook de beslissing toe dat onze stichting
het werkterrein verplaatst heeft naar Botosani en Moldavië. Zij waren ook grotelijks verblijd met het feit dat
hun dochter (40+) besloten heeft het werk van haar
vader en moeder voort te gaan zetten, ondanks het feit
dat zij een hoge opleiding en dito functie in het bedrijfsleven heeft. Ze heeft nu een verpleegstersopleiding gevolgd en is er klaar voor. Haar ouders hebben hier nooit
met haar over gesproken. Rodica en Peter zien het als
een groot wonder. Zeer hartelijk was het afscheid. In
het kantoor van Ecce Homo wachtte ons een heerlijke
lunch. In de middag bezochten we het family home AMic. Twee kinderen hebben hun muzikale talenten laten horen.

Vrijdag141oktober
Vandaag stond de reis naar Botosani gepland. Om 7.15
uur vertrokken we van het kantoor van Ecce Homo. De
koffie die we onderweg in een restaurantje dronken,
gaf wat problemen. Diverse mensen bogen zich over
het koffieapparaat heen. De enige gelijkenis met de
koffie die uiteindelijk geserveerd werd, was dat het
bruin vocht was! We wilden een klein uitstapje maken
naar het Colibita stuwmeer en wel naar het aan het
meer gelegen restaurant Fisherman’s. We sloegen van
de hoofdweg af en kregen na een tijdje het meer in
zicht. Enkele medereizigers waren hier al eens geweest.
Echter, geen restaurant te zien. De weg werd hoe langer hoe slechter. De gestaag vallende regen vulde de
kuilen met water en er vormden zich enorme plassen.
Het meer was ondertussen uit het gezicht verdwenen.
Arie, die op dat moment reed, was in zijn nopjes. Dit
was weer eens echt ouderwets! Als vanouds! Bij een
tweesprong besloten we linksaf te slaan. We kwamen
in een steengroeve terecht. Een auto kwam ons achterna. De bestuurder vermaande ons terug te keren. Dit
was privéterrein. We reden terug en namen de andere
afslag. We reden steeds verder van het meer. We besloten op onze schreden terug te keren. Toen we weer
ter hoogte van het meer waren, zag Bert langs de kant
van de weg een vlag staan met de naam ‘Fisherman’s’
erop. Wim herkende nu meteen de plaats. We waren er
gewoon ongemerkt langsgereden. We waren de enige
bezoekers van het restaurant. De ober die blij was dat
hij in actie kon komen, bood ons allereerst een rondje
van de zaak aan. We kregen allemaal een glaasje Palinka (minimaal 38 % alcohol). We besloten een kop soep
te nemen. Op advies van de ober werd het een kippensoep een specialiteit van de streek Bucovina. Het was
heerlijk. Slechts weinigen waagden zich aan de bijgeleverde, in het zuur bewaarde, groene peper! Leni, die
alleen maar het puntje afbeet, sloeg ter plekke rood
uit! Een tweede rondje van de zaak sloegen we beleefd
af! We vervolgden onze reis. Om 16.45 uur kwamen we
bij Pentru Tine aan. Hier had men voor ons gekookt wat

Vervolgens bezochten we het Social Centre La Noi. Hier
hadden ze ons afscheid goed voorbereid. We werden
getrakteerd op drinken en een heerlijk baksel. De kinderen zongen liederen en we kregen een ingelijste herinnering aangeboden. Een groepsfoto van de kinderen
waarbij alle kinderen iets geschreven hadden om ons te
bedanken. De leidster sprak hartelijke woorden van
dank. Het werd zeer op prijs gesteld.
’s Avonds hadden we een afscheidsetentje met de medewerkers van Ecce Homo. We lieten ons het traditionele Roemeense eten goed smaken. Degenen die
(vooraf) een nagerecht hadden besteld, konden er tegenaan! Over en weer werd gespeecht. Onze stichting
werd een wandbord aangeboden met de tekst uit 2
Petrus 3:18: Wast op in de genade en kennis van onzen
Heere en Zaligmaker.
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we ons goed lieten smaken. Na het eten werden besprekingen gevoerd met Sebastian, de directeur van stichting Pentru Tine.
Zaterdag151oktober
Om 9.00 uur willen we vertrekken naar Moldavië. We
wachten op Emanuel Besleaga (Emi). Emi heeft een opleiding theologie gevolgd. Hij is enorm begaan met het
(geestelijk) lot van noodlijdenden. Hij heeft gewerkt
voor Open Doors en is als zodanig in Moldavië terechtgekomen. Toen Emi arriveerde, zijn we naar Moldavië
vertrokken. Het is ca. 55 km naar de Moldavische grens.
De grens wordt gevormd door een stuwdam in de rivier
de Proet. Eerst wordt een kaartje gekocht om de dam
over te mogen. Dan staan we voor de grens. Niemand te
zien. Er zit niets anders op dan te wachten. Ook dat is
ouderwets. Als vanouds! We denken terug aan de grensovergangen in het verleden. Na 20 minuten komen er 2
grenswachters tevoorschijn. Ze maken geen enkele
haast en roken eerst op hun gemak een sigaretje. Dan
maken ze langzaam aanstalten om naar onze bus te komen! Met 45 minuten zijn we de grens gepasseerd. Onderweg doen we nog een bakkie.
Bij een METRO (vergelijkbaar bij ons de Makro) wordt
voedsel ingeslagen voor een zestal gezinnen. Tevens
wordt eten ingeslagen voor de gezamenlijke maaltijd na
de kerkdienst van die avond. Even later arriveren we in
Niorcani. Hier is een kerkelijke gemeente ontstaan. Een
groot stuk grond is door onze stichting aangekocht. Een
huis op dit terrein is grondig omgebouwd tot een kerkzaal. Ook verrijst hier een nieuwbouw, waarbij de begane grond is bedoeld als gastenverblijf en de bovenverdieping bewoond wordt door een evangelisatie-

Pech onderweg
echtpaar (David en zijn gezin). Dit project is ondertussen
overgenomen door een stichting uit HardinxveldGiessendam. Zij waren enkele weken daarvoor geweest
en hebben o.a. een keuken geplaatst en een betonnen
terras gemaakt voor het gastenverblijf. In dit gastenverblijf zullen wij dan ook verblijven.
We maken de voedselpakketten klaar en bezoeken een
tweetal arme gezinnen. De pakketten worden met grote
vreugde ontvangen. Bij het tweede gezin verlaten we de
hoofdweg en het wordt een hele toer om de bus te keren en niet vast te raken in de modder. Hierna bezoeken
we de kerkdienst. Voor de gemeente is het
“Thanksgiving Day”, vergelijkbaar met onze dankdag
voor gewas en arbeid. De hoek van het zaaltje was gevuld met allerhande opbrengsten van de oogst. Een indrukwekkende dienst waarin we ook iets gezegd en en-

Inkopen gedaan voor het samenstellen van voedselpakketten
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kele liederen gezongen hebben. Na
de dienst hebben we met de gemeente de maaltijd gebruikt. Een
bijzondere ervaring.
Zondag161oktober
Om 8.30 uur vertrekken we in een
busje naar Soroca. We proppen ons
in de laadruimte waar een viertal
autostoelen gemaakt zijn. Ga maar
eens met 4 personen op 2 stoelen
zitten. We zaten over de hele breedte van het busje samengeperst. De
andere 2 hadden het makkelijker. De
afstand is ca. 35 km maar je kunt er
gerust een uur voor rekenen. De
weg, nota bene de doorgaande weg
naar de Oekraïense grens, is abominabel. Het deed ons terugdenken
aan de wegen in Roemenië 20 jaar Al 6 jaar verlamd op bed!
geleden. Het voelde aan als vanouds! De bus probeert zoveel mogelijk kuilen en gaten dienst een gezamenlijke maaltijd. ’s Middags hebben
te vermijden. We laveren van rechts naar links, wat niet we 4 gezinnen bezocht om de laatste voedselpakketten
verhindert dat we voortdurend heen en weer geslin- uit te delen. Het eerste gezin komt in aanmerking voor
gerd worden. We kunnen ons voorstellen hoe een ha- de gezinssponsoring. De vader van dit gezin is overlering zich voelt in de spreekwoordelijk ton! Plotsklaps den. De moeder heeft de zorg voor 2 kinderen en 3
horen we een vreemd geluid. We stoppen, er wordt om neefjes. Ze heeft geen baan, zodat er bijna geen inkomde bus gelopen en we rijden verder. Even later weer dat sten zijn. Ze wonen in zeer armoedige omstandigheden.
rare geluid. We stoppen weer. De schuifdeur wordt ge- In het tweede gezin past grootmoeder op de 3 kinopend en Wim kan zich nog ternauwernood aan zijn deren. Zij is analfabeet. Moeder ligt in het ziekenhuis
medereiziger vastgrijpen, anders was hij subiet uit de voor de bevalling van haar vierde kind. In huis is geen
bus gevallen. Dat heb je als de druk opeens wegvalt! waterleiding. Water moet uit een waterput buitenshuis
Wat bleek het geval? Het linker voorwiel zat helemaal gehaald worden. De enige manier om te koken is een
los. Van de 5 wielbouten waren er 2 origineel. De ande- soort stenen fornuis. Het ziet er niet uit. Het interieur
re 3 waren nieuw, maar van een smaller formaat. De ziet er verschrikkelijk uit. Het derde bezoek was heel
dopsleutel paste er dan ook niet op! Gelukkig reed er aangrijpend. De moeder heeft al vanaf haar kindertijd
een medekerkganger achter het busje. Deze had wel een ziekte. De ziekte is later door gaan zetten, waareen passende sleutel. Verder ging het weer. Af en toe door zij verlamd is. Zij ligt al 6 jaar te bed. Ze ziet er erg
onverzorgd en vies uit. De zigeunervrouw die met ons
meegegaan is, doet een gebed. Ik heb haar handen
vastgehouden. De tranen liepen de vrouw over de wangen en het liet mij ook niet onberoerd. Oma, die hier
ook woont, liet haar emoties de vrije loop. Luid roepend viel zij steeds op de knieën. Wat aangrijpend, wat
een verdriet. Er is ook nog een dochter in huis. In huis
was het een onbeschrijfelijke troep. Diep onder de indruk gaan we naar het volgende gezin. Een moeder met
6 kinderen waar ook nog 2 zussen van de moeder in
huis wonen. Er was geen geld en voedsel meer. Deze
stoppen om de boel weer vast te draaien! In Soroca is moeder bezoekt ook de kerkdiensten. Zij had een ring
in korte tijd een zigeunergemeente ontstaan. De ge- te gelde gemaakt en met het laatste geld heeft zij een
meente heeft een prachtig nieuw kerkgebouw in ge- fles water gekocht om toch ook iets te geven voor de
bruik genomen. Ook hier werd Thanksgiving gevierd. dankdag! Ze ervaarde het voedselpakket als een GodsOok in deze dienst hebben we enkele liederen gezon- geschenk. Behalve de voedselpakketten hadden we
gen. Het werd een lange zit. Ruim drieënhalf uur. Na de veel uitdeelspullen voor de kinderen bij ons. Kleurboe-

Ze ervaarde het

voedselpakket als een
Godsgeschenk.
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ken, kleurpotloden, etc., etc. Diep onder de
indruk, maar tegelijkertijd dankbaar dat we
iets bij deze gezinnen konden achterlaten, verlieten wij deze gezinnen.
Voordat we de gezinnen gingen bezoeken,
werd er naast de kerk een houtvuur aangelegd
met daarop een enorme pan. Er werd een
stoofpot klaargemaakt. Er ging van alles in:
aardappelen, vlees, paprika’s en nog diverse
ingrediënten. ’s Avonds hebben we hier heerlijk van gegeten. Nog onder de indruk van alles
wat we meegemaakt hebben, sluiten we, zoals
we iedere dag doen, de dag af met het lezen
van een stukje uit de Bijbel, het lezen van een
dagboek en gebed.
Maandag171oktober
We maken de terugreis naar Botosani. We pas- “Kookgelegenheid”
seren de Moldavische/Roemeense grens in
recordtijd: 20 minuten! We komen om 12.30 uur aan en moeder zijn overleden. Een invalide oom is bij hem
bij Pentru Tine. Ons wacht brood met een heerlijke ingetrokken. Ze wonen in een krot! Het toilet is in een
omelet. Hierna komen de kinderen aan voor het mid- houten hokje. Je ziet dit wel meer, we zijn heel wat
dagprogramma. Zij krijgen ook allemaal brood met een gewend, maar deze……. We hebben het gezien, anders
omelet. We kijken nog even hoe Andrei met de kin- zou je het niet geloven. Vreselijk. We komen bij een
deren bezig is. Hierna gaan we sponsorgezinnen bezoe- man die in een klein hokje woont. De vloerbedekking
ken. We nemen nu geen voedselpakketten mee die we wordt gevormd door stukken karton. De man mist één
zelf gekocht hebben, maar we nemen de spullen mee been. Een groot deel van het hok is gevuld met zakken
die de mensen maandelijks krijgen bij het bezoek van brandhout (een deel is ook voor zijn dochter). Met zijn
de maatschappelijk werker. De bus wordt volgeladen rolstoel is de ruimte wel zo goed als gevuld. Er staat
met dozen kleding en voedsel. De gezinnen die we be- ook nog een wasbak en een toiletpot……….
zochten, bevinden zich in leefomstandigheden die wij
We gaan snel naar het volgende gezin! Een moeder
ons nauwelijks kunnen voorstellen. Bittere en bittere
met 2 zoons die mentaal niet volwaardig zijn. We zijn
armoede. Van het eerste gezin lag de moeder in het
hier al meer geweest. Eén van de zoons heeft jaren om
ziekenhuis vanwege een bevalling. Een kennis (met
een gering vergrijp in de gevangenis gezeten. We vrababy) paste op de 6 overige kinderen. Het enige inkogen hoe oud de moeder is. Ze weet het niet met zekermen is de kinderbijslag! Onmogelijk om hiervan rond
heid maar ze denk ongeveer 68. De jongens zijn rond
te komen. We komen bij een jongen alleen. Zijn vader
de 45 jaar. Dit gezin is eerder in het sponsorproject
geweest, maar nu zijn ze 2 maanden geleden
weer in het project opgenomen. Ze wonen in
één kamer. Als brandhout mogen ze het verpakkingsmateriaal gebruiken van een fabriek.
De vrouw wordt nog een bril aangemeten,
terwijl Leni nog een mooie ketting voor haar
heeft. Ze is zo dankbaar dat ze het hele gezelschap wel om de hals wil vallen. Bij enkelen
lukt dit!

Dolblij met de gekregen spullen
Nieuwsblad Stichting Draagt Elkanders Lasten jaargang 21 nr. 2

De vader van het volgende gezin loopt heel
erg ongelukkig. We kwamen hem al buiten
tegen. De moeder heeft een mentaal probleem. Ze kunnen allebei niet werken met als
gevolg alleen de inkomsten van kinderbijslag.
Het jongste kind ligt in een ledikantje met alleen een oud versleten matrasje erin. De andere 2 kinderen waren helemaal door het dol-
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le heen bij het zien van alles wat er gebracht werd. Tenslotte gaan we naar een flat waar we ook al vaak geweest zijn. Wij noemen het de zigeunerflat. De buitenkant is jaren geleden gerenoveerd, maar ziet er ondertussen ook niet meer uit. Maar de binnenzijde? Ongelofelijk. Het is niet op een foto vast te leggen. We betreden het trappenhuis. Het is uitkijken geblazen. Het is er
donker en de traptreden, tenminste wat daar nog van
over is, zijn erg ongelijk. Natuurlijk moeten we op de
bovenste verdieping zijn! Er woont een gezin met 6 kinderen. Ook hier weer zeer armoedige omstandigheden.
Tenslotte bezoeken we een gezinnetje in dezelfde flat.
Twee van hun kinderen zijn opgenomen in het PentruTine-project. De vader is blind. Hij speelt accordeon en
probeert daar nog wat mee te verdienen. Voor dit gezin
hadden we geen pakketten. Zij hadden dit onlangs al
gehad.

Ontroerd door de vervanging van zijn oude rolstoel
Dinsdag181oktober
’s Morgens bezochten we de 2 kleuterklasjes in Pentru
Tine. Hierna gingen we een bezoek brengen aan het bejaardentehuis te Leorna een kilometer of 20 van Botosani verwijderd. In dit tehuis voor lichamelijk en geestelijk
gehandicapten waren we nog nooit geweest. Er ging een
bus met hulpgoederen mee: kleding, matrassen, krukken, rollators etc. Ook was er een rolstoel bij. Deze werd
gegeven aan een gehandicapte man die zo blij was dat
zijn versleten rolstoel vervangen werd door deze

‘nieuwe’, dat hij een poosje heeft zitten huilen. Wat aandoenlijk. Hierna lunchten we in het 20 kilometer verderop gelegen Dorohoi. Emi heeft familie die in deze stad
een restaurantje runt. Het was weer Roemeens eten. De
bij ons ondertussen bekende kippensoep was nu vergezeld met een verse groene peper. Een enkeling van ons
kwam niet verder dan de helft, maar Emi kreeg er geen
genoeg van. Hij at alle overgebleven groene pepers op!
Hoe is het mogelijk! Hij vond ze een beetje flauw! Na het
eten reden we naar Varfu Campului. Hier woont Emi. De
meesten van ons waren hier niet eerder geweest. Op
het terrein staat een prachtige loods met daaraan vast
een gastenverblijf. Normaliter hadden wij hier overnacht, maar er zaten momenteel 2 gezinnen in. Emi
krijgt een groot aantal transporten te verwerken. Emi wil
graag een 2e loods realiseren en de huidige loods voor
Bijbels en evangelisatielectuur gebruiken. Over enkele
dagen verwacht hij een transport met 10.000 Russische
Bijbels. Emi heeft plannen genoeg. Het was heel fijn om
te zien waar vandaan en hoe Emi zijn werkzaamheden
verricht. ’s Avonds hadden wij een etentje met Pentru
Tine om aandacht te schenken aan onze 10-jarige samenwerking. We kregen een prachtig certificaat van
waardering aangeboden voor alle vrijwilligers die al het
werk mogelijk hebben gemaakt. Joke was de aangewezen persoon om dit in ontvangst te nemen. Het certificaat krijgt zeker een plaatsje in onze loods.
Woensdag191oktober
Vandaag vangen we de thuisreis aan. We staan vroeg
op. We hadden tegen de baliemedewerkster van het
hotel gezegd dat we vóór het ontbijt wilden vertrekken
en gevraagd of het mogelijk was ons ontbijt mee te nemen. Om 6.45 uur stonden er netjes 6 ontbijtpakketjes
klaar. Dit was ook voldoende voor de lunch! Het is
prachtig weer. Onze eindbestemming voor deze dag is
Satu Mare, zo’n 400 kilometer rijden. We rijden door het
prachtige landschap van de streek, die Bucovina genoemd wordt. Bekend vanwege zijn eeuwenoude kloosters. Vervolgens rijden we door de bergen van de Maramures. Schitterende natuur. Op het hoogste punt van
een bergpas stappen we uit. Het uitzicht is adembenemend. We zijn onder de indruk van Gods schepping. We
rijden langs de Oekraïense grens en bezoeken het
plaatsje Sapanta. We bezoeken hier het ‘vrolijke kerkhof’.

We zijn onder de
indruk van Gods
schepping.
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Deze wonderlijke benaming behoeft enige uitleg. In
1935 begon beeldhouwer Ioan Patras, als alternatief
voor stenen grafzerken, eikenhouten gedenkpanelen
met daarboven een overkapt houten kruis te vervaardigen. Hij voorzag de gedenkpanelen, naast afbeeldingen
in vrolijke kleuren, ook van teksten.
Op de panelen is te zien welk beroep de overledene
heeft uitgeoefend. De bijbehorende tekst bevat een kort
verslag van zijn leven. Soms staat een gebeurtenis uitgebeeld, zoals bij een kind dat verongelukte bij een autoongeval. In 1977 is Patras overleden. Een aantal leerlingen hebben de traditie voortgezet. Al met al staan er
ondertussen zo’n 800 kleurrijke grafzerken. Toch wel
heel bijzonder om te zien. Ook als kunstwerken hebben
de graven hun erkenning gekregen. UNESCO plaatste
het kerkhof op zijn lijst van beschermde culturele locaties. Hiermee kreeg de reis ook een cultureel tintje. We
vervolgen de reis en komen tenslotte in ons hotel te Satu Mare aan. Een duik in het aanwezige zwembad werd
op het allerlaatste moment door de portier verijdeld die
beweerde dat het bad echt gesloten was en dat er niet
gezwommen mocht worden. Helaas!
Donderdag1101oktober
We vertrekken weer op tijd en nemen dit keer ook ontbijtpakketten mee. Al snel komen we bij de Hongaarse
grens. We zetten onze horloges weer een uur terug. Nog
zo’n 50 kilometer en we zitten op de M3. Vanaf dit moment laten we de tweebaanswegen achter ons. Vanaf
nu alleen maar snelweg. Kilometers maken! Als vanouds! We komen bij Boedapest en rijden om Boedapest
heen. We passeren Tatabánya en Györ en gaan bij
Hegyeshalom de grens over naar Oostenrijk. We passeren Wenen, Melk en Linz. Bij Passau rijden we Duitsland
in. We komen bij ons Pension Memmiger in Windorf
aan. We hebben er ca. 900 kilometer opzitten!

de reis er echt op. Aangekomen bij Wim besluiten we de
reis. Wim leest Psalm 150 en gaat voor in dankgebed.

Tenslotte
We mogen terugzien op een ongelofelijk indrukwekkende reis. Deze reis zal ons nog lang heugen. Ook als groep
hebben we ons verwonderd dat er ondanks een verscheidenheid aan achtergronden, zo’n hechte band gevoeld werd. Ernst en vrolijkheid wisselden elkaar af. Het
is ondoenlijk om deze reis samen te vatten in een paar
bladzijden tekst. Ik hoop dat degenen die onze informaVrijdag1111oktober
tieavond niet kunnen bezoeken toch een indrukje gekreDe laatste ‘loodjes’. Nog ca. 850 kilometer. We gaan bij gen hebben van deze reis, waarbij we zo’n 5500 kilomeVenlo de grens over. Om niet tijdens etenstijd aan te ter hebben afgelegd. Het was een bijzondere reis, en dat
komen besluiten we onderweg nog wat te eten. Dan zit was het…… ALS VANOUDS!

Natuurschoon in de Maramures
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Gezinssponsoring
Nu de transitie van de sponsorgezinnen van West- naar
Oost-Roemenië en Moldavië een feit is, wordt er nog
steeds hard gewerkt om alle verslagen van de sponsorgezinnen te verzamelen en door te sturen naar de sponsors.
Wat is er al ontzettend veel werk verzet op dat gebied:
Ecce Homo heeft circa 70 eindverslagen opgesteld en
vertaald naar het Engels, Pentru Tine heeft vervolgens
de verantwoordelijkheid om voor circa 70 nieuwe verslagen te zorgen van de nieuwe sponsorgezinnen in en
rond Botosani (Oost-Roemenië) en Moldavië. Het grootste deel van deze verslagen is inmiddels bij ons binnen.
Deze zijn in het Roemeens. We zijn dankbaar dat we
hiervoor 2 Roemeens-sprekende vertaalsters bereid
hebben gevonden om al die verslagen te vertalen naar
het Nederlands. Dit doen zij vrijwillig naast hun werk en
de zorg voor hun gezinnen. Zonder hen waren we lang
nog niet zover gekomen.
Op het moment van schrijven, heeft ongeveer de helft
van al onze gezinssponsors een eindverslag van hun
'oude' sponsorgezin en een familieverslag van hun nieuwe sponsorgezin ontvangen. De sponsors die nog niets
hebben ontvangen, kunnen dit binnenkort verwachten.
Nog even geduld dus…
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Kindersponsoring
Al een aantal jaren worden via Stichting Draagt Elkanders Lasten kinderen gesponsord in één van de kindertehuizen, A-Mic of La Noi, van Stichting Ecce Homo te
Cluj-Napoca in Roemenië.

Ook van deze kinderen zal tenminste één keer per jaar
een verslag worden verstrekt met foto, zodat de sponsors op de hoogte blijven van het reilen en zeilen aldaar
van de kinderen.

Zoals u eerder hebt kunnen lezen in onze Nieuwsbladen, wordt per 31 december 2019 de samenwerking
tussen Stichting Draagt Elkanders Lasten en Ecce Homo
beëindigd. Dit vanwege het feit dat de nood in het
noordoosten van Roemenië, waar we al 10 jaar hulp
bieden in Botosani, groter is dan in het westen. Ook in
Moldavië, het armste land van Europa, waar we sinds
2016 werkzaam zijn, is de nood erg groot. De armoede
in grote steden, zoals Cluj-Napoca, waar Ecce Homo
gevestigd is, wordt ook volgens de medewerkers van
Ecce Homo en anderen, vele malen minder dan in kleinere steden en dorpen. Als voorbeeld werd het aantal
sponsorgezinnen genoemd dat tientallen bedroeg en nu
nog slechts een tiental in Cluj-Napoca.

De bijdrage van sponsoring blijft voor bestaande sponsors in principe gelijk, € 10,- per maand, maar voor
nieuwe sponsors wordt de maandelijkse bijdrage
€ 12,50. Dit vanwege de stijgende prijzen in Roemenië.
We willen namens de kinderen van A-Mic en La Noi alle
sponsors hartelijk danken voor hun hulp aan hen en
hopen dat, ook al is het voor een andere groep kinderen, er nieuwe sponsors gevonden worden, zodat de
hulp kan groeien en zelfs kan worden uitgebreid naar
Moldavië.

Daarom stopt ook de kindersponsoring van deze groepen kinderen. De hulp aan de (steeds minder) kinderen
in La Noi en A-Mic wordt door Ecce Homo voortgezet
met hulp van andere organisaties die ook tot nog toe al
hulp boden.
De hulp aan kinderen kan door de sponsors echter gewoon worden voortgezet, maar dan nu voor de kinderen van Pentru Tine in Botosani, waar ze 5 dagen per
week worden opgevangen in naschoolse opvang. Het
resultaat van deze opvang is dat deze kinderen enkele
uren per dag weg zijn uit de ellende waarin ze thuis leven. Verder dat ze in ieder geval 1 keer per dag een
goede maaltijd krijgen, met christelijke normen en
waarden in contact komen, begeleiding krijgen bij het
maken van huiswerk en sociale vaardigheden leren door
het omgaan met elkaar. Daarmee wordt voorkomen dat
ze op wat oudere leeftijd op straat terechtkomen, gevolgd door het criminele circuit.

Steeds meer contact met andere organisaties
In het vorige Nieuwsblad hebben we melding gemaakt van ons deelnemerschap aan het CPOE (Christelijk
Platform Oost Europa).
Sindsdien zijn er nog diverse contactmomenten geweest met andere stichtingen zoals Hulp Oost Europa te Barneveld, Movu Moldova te Waspik en Livingstone te Amersfoort.
Allemaal stichtingen die zich inzetten voor hulp aan de
noodlijdenden in Roemenië en Moldavië.
Het is goed om deze contacten te hebben en van elkaar
te leren en eventueel van elkaars diensten gebruik te
kunnen maken.

Nieuwsblad Stichting Draagt Elkanders Lasten jaargang 21 nr. 2
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Recept Roemeens gerecht
SARMALE
Wat wordt er gegeten in Roemenië met de feestdagen? Altijd sarmale. Gekookte of zure koolblaadjes gevuld met
gehakt, rijst en kruiden. Bij dit gerecht hoort eigenlijk ook mamaliga, maispuree, hete pepertjes en crème fraîche.

Ingrediënten
1 witte kool
650 gram gehakt
200-300 gram rijst
paar lepels geconcentreerde tomatenpuree
1 groentebouillonblokje
0.5 groene paprika
1 grote ui (of twee kleintjes)
125 gram spekblokjes (of gerookte ham)
1 bosje peterselie
5 takjes dille en 5 takjes tijm
zout, peper
1 citroen
1 theelepel paprikapoeder
crème fraîche/zure room

Bereiding
Kook de kool in een pan met water en het sap van een halve citroen. Als de buitenblaadjes zacht zijn snijd ze af en
laat ze uitlekken tot alle blaadjes zacht zijn. Je kunt ook eerst de blaadjes van de kool plukken en ze dan koken. Hak
de ui fijn en meng het in een grote kom (je kunt het ook eerst even fruiten) met de rijst, gehakt, paprikapoeder,
geraspte paprika, gehakte peterselie, zout en peper naar smaak. Meng het goed.
Neem een koolblad en leg de vulling erop. Vouw de randen over de vulling en rol de sarmale op. Leg een paar koolbladjes in een pan, de helft van de spekjes en de dille. Dek het af met wat koolblaadjes, rest van de spekjes, tomatenpuree en de takjes tijm. Vul met water tot de sarmale onder water staan. Voeg wat zout en een bouillonblokje
toe en laat ze zachtjes sudderen tussen 45 min en 1 uur. Je kunt ze ook eventueel in de oven garen op 180 graden
1,5 -2 uur. Serveer ze met vers brood of mamaliga, lepel crème fraîche en hete pepertjes.

Pofta buna, eet smakelijk!
SDEL op sociale media
In het Nieuwsblad in juni dit jaar stond er in een stukje vermeld dat er op dat moment
335 volgers waren op de facebookpagina van onze stichting. Tijdens het schrijven van
dit stukje staat de teller ondertussen op 416 volgers. Dat betekent in een half jaar een
stijging van 81 personen die via de sociale media ons mooie werk volgen. We zijn dagelijks dankbaar dat we kunnen en mogen laten weten dat er nog veel wordt gedaan voor
de allerarmsten in Roemenië en Moldavië. Hoogtepunten dit jaar waren de verslagen
over de afgelopen reis en de promotie voor het afgelopen goede-doelen-diner. Door
het uitnodigen van vrienden uit uw vriendenlijst op facebook zullen steeds meer mensen ons mooie werk blijven volgen. Helpt u mee om voor de zomer de 500 te halen?
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1 tot 6 juli
De jaarlijkse huis-aan-huis-collecte werd gehouden in Ridderkerk. In tegenstelling tot alle voorgaande jaren hadden
we dit jaar midden in de zomer vergunning gekregen. Voordeel: het is nog licht ’s avonds. Maar iedereen heeft het erg
druk zo kort voor de vakantie met als gevolg dat er beduidend minder collectanten de straat op gingen. Door 70 collectanten werd in 5 dagen uiteindelijk toch het mooie bedrag opgehaald van ruim € 3700,-. Met veel dank aan alle
collectanten die nogal wat incasseringsvermogen nodig
hebben om alle lelijke dingen die mensen soms naar hun
hoofd slingeren te weerstaan.
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18 juli
De tweede informatieavond van dit jaar in Riederborgh bracht een 65-tal bezoekers naar ‘De
Blauwkaai’ in dit zorgcentrum. Aan de hand van
een fotopresentatie werd het verloop en de belevenissen van de reis, die in mei werd gemaakt,
via oor en oog bij de aanwezigen ‘binnengebracht’. Na de pauze volgde een indrukwekkende film van dezelfde reis. De verkooptafel
werd drukbezocht en de collectezak rijkelijk gevuld. Het resultaat was: € 781,13, een tweetal
nieuwe gezinssponsors en een kindersponsor.

omo in
er
voor Ecce H oor17 septemb
rt
o
sp
n
a
tr
te
td
rd het laats
ptember nie
e
se
w
5
g
a
p
d
o
it
ze
d
vanDe
den. Nadat
jd kon zijn
la
ti
e
g
p
o
a
c
t
o
ie
p
n
a
r
Cluj-N
agen e
dig. In 2
t de vrachtw ging het nu voorspoe
ging, omda
,
aste lajdenbesluit
al enthousi
jti
-t
ri
5
1
t
e
n
h
e
e
e
g
r
o
Ecce
we
e wagen do
werd hij bij
d
r
te
rd
la
e
n
w
e
g
jd
a
uur ti
Enkele d
aal gevuld.
ders helem
st.
Homo gelo

enschool
Chocoladeactie Ds. G.H. Kerst

t hun tweejaarlijkse chocola. Kerstenschool weer mee me
G.H
Ds.
de
d
dee
ntie
aka
fstv
n met bestellijsten.
Rond de her
gs bij buren, familie en vriende
lan
n
epe
gro
2
er
we
er
gen
colatelier
deactie. Ook nu gin
klaar gemaakt werden door cho
die
n
rde
wo
n
eve
geg
aan
en
leerling uit groep 7b
Hierop konden de bestelling
weer hele lijsten bij, waarbij een
ren
wa
Er
k.
ker
der
Rid
uit
n
! Alles bij elkaar
Frits van Noppe
rling uit groep 8 voor € 207,00
lee
een
en
had
ht
koc
ver
,50
maar liefst voor € 185
5 verkocht!!
was er een bedrag van € 3273,2
worden voor
r. Dit bedrag zal gebruikt gaan
ove
ft
hel
de
er
eve
ong
er
ef
Na aftrek van de kosten ble
Tine te Botosani.
de naschoolse opvang Pentru
nschool, bedankt!!
Kinderen van de Ds. G.H. Kerste

Nieuwsblad Stichting Draagt Elkanders Lasten jaargang 21 nr. 2

20

Terugblik
Goede-doelen-d

iner

Tijdens de reis
in mei ontstond
bij de reizigers
doelen-diner te
het idee om, al
gaan organisere
s nieuwe actie om
n. Tijdens de ee
goedgekeurd. Ee
geld in te zamel
rstvolgende best
n drukke period
en, een goedeuursvergadering
e waarin, samen
Hardinxveld-Gie
werd het idee
met de Commis
ssendam, de no
besproken en
sie Hulp Roemen
dige voorbereid
ingen werden ge
ië & Moldavië
Door een tiental
(CHR&M) uit
troffen, volgde.
mensen, waarvan
de één nog enth
troffen om op 8
ousiaster was da
november dit di
n de ander, wer
ner te kunnen op
ten moesten w
den de voorbere
dienen. De plaa
orden aangetro
idingen gets
w
kk
erd bepaald en
en, menu samen
sponsors benade
be
ge
schikbaar bevond
st
eld, koks en ee
rd.
en, gasn keukenbrigad
e gezocht, maa
Het vroeg heel
r vooral ook
veel tijd en insp
anning, maar he
mocht er zijn. Er
t resultaat
kon aan 83 gast
en een culinair
diner worden aa
hoogstaand
ngeboden. Er w
aren zoveel spon
vanuit Friesland,
sors, zelfs
dat het bedrag da
t de gasten moe
len, € 32,50, volle
st
en betadig naar de hulp
verlening kon ga
an.
Het netto bedrag
is inclusief verk
oop van o.a. w
chocola en giften
ijn, honing,
uitgekomen op
€ 4000,- en kw
ten goede aan
am geheel
de actie ‘Brood
nodig’. Dit do
CHR&M hun de
ordat ook
el van de opbren
gst beschikbaar
deze actie.
stelden voor

dorpje in
Sîngerei, een
In
:
e
d
n
e
lg
vo
t
uringnteerd met he
rden met 3 to
o
o
fr
w
n
co
Ze
l.
ge
o
e
o
h
w
soms 150
p zondagsc
en, werden
n bij elkaar o
en en er gaan
Moldavië war
tt
re
zi
e
in
d
r
n
m
e
e
ki
b
d
o
0
o
0
b
kt
4
o
e
e
d
Toen we in
ag tenminst
de gaten in
n iedere zond
zo slecht dat
e
jn
m
zi
maalko
n
,
e
ië
ss
u
av
b
ld
Mo
o. De
ere zondag 2
gi
d
re
ie
le
m
e
ro
h
e
aa
d
d
n
ld in
en krijge
nisch oogcars opgehaa
welijks te eten
n die, uit hygië
au
n
ge
l
o
m
aa
g
rm
n
o
vi
n
e
.
n
tg
roodjes
e
be
kinderen in
bedacht om b
veranderde w
gezinnen heb
r
e
is
o
,
st
o
n
D
m
te
.
ar
e
’s
e
n
d
sti
te
it
to
e
o
chter
De kinderen u
t voor kort uit
nderen toch m
hines zijn er e
to
ki
ac
d
e
n
m
d
o
e
st
at
D
e
d
b
r.
m
jd
o
ke
aalti
alternatief,
rdeweekse
nals een bak
tijden. Eén m
er ook op doo
kt worden. Als
kerij is er, eve
n
aa
ak
ka
b
m
,
e
ge
jn
d
r
zi
r
e
o
r
e
e
vo
m
punt, niet
, want als die
n. De ruimte
ten er komen
tdogs te geve
e
o
o
h
m
n
e
e
n
in
h
ke
ac
ak
te b
een bakm
cht. Daargmachine en
worden verko
d
o
ro
b
t
e
h
niet. Een men
n
ka
etaald.
gebakken en
dag worden b
n
dagen worden
zo
l een
e
d
r
o
vo
ee structuree
kosten
e
rm
d
aa
n
w
e
,
n
n
is
g
ku
n
mee
vesteri
ben we ben eenmalige in
kinderen, heb
ze
e
d
r
o
Omdat het ee
vo
n
de
Al geduworden gebo
op te lossen.
n
n
e
ka
er
g
d
in
n
ss
ki
lo
p
ze
opo
de
baar. Met de
robleem voor
ik
p
h
sc
et
e
h
b
m
,o
0
5
n
slote
te € 7
lhof kwam
kwam de eers
in ’d Amande
r
e
b
o
kt
o
8
rende de reis
2
nen en
op
paar giften bin
e presentatie
n
d
e
n
e
g
va
o
t
n
gs
n
n
e
re
b
am
p de
0,-. Daarna kw
am de teller o
0
0
kw
1
r
€
e
p
in
o
-d
r
n
lle
le
de te
ede-doe
ngst van het go
met de opbre
cht kon
000,-.
ij elkaar gebra
5
b
€
ld
e
d
ge
ig
it
d
d
o
n
n
e
rd,
ke
b
heeft geleve
n tijd van 4 we
e
e
ge
in
ra
at
ijd
d
b
ig
n
ld
e
Gewe
ieraan e
ereen die h
worden. Ied
bedankt!
heel hartelijk

NODIG’
Actie: ‘BROOD
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