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Hierin is de liefde, niet dat wij God liefgehad hebben, maar 
dat Hij ons lief heeft gehad, en Zijn Zoon gezonden heeft tot 
een verzoening voor onze zonden. Geliefden, indien God ons 
alzo lief heeft gehad, zo zijn wij ook schuldig elkander lief te 
hebben.   

1 Johannes 4 : 10 en 11 

Meditatie 

A ls Johannes de gemeenteleden wil leren wat ‘echte liefde 
jegens elkaar bewijzen’ is, dan komt hij uit bij het 

kerstfeest. Want de ware liefde heeft wortels in God zelf. Het 
komt bij God vandaan. Gods liefde voor Zijn schepping, voor ge-
schapen mensen. Johannes legt de vinger bij de volgorde: God 
was de Eerste Die Zijn liefde bewees jegens zondaren. En pas 
daarna kregen wedergeboren zondaren Hem lief. God is altijd de 
Eerste. Dat zien we al in het paradijs. Als Adam en Eva gezondigd 
hebben, verbergen zij zich voor God. Maar God roept Adam: 
“Waar zijt gij?”. Zo werkt God nog steeds in het leven van Zijn 
kinderen. Hij roept hen het eerst. Hij opent hun hart en Hij laat 
hen opstaan uit de geestelijke dood. Zodat ze met heel hun hart 
gaan zingen: “God heb ik lief.” 

 

G ods liefde is allerminst vrijblijvend. Zijn grote liefde jegens 
zondaren maakt mensen schuldig. Schuldig tegenover God 

en tegenover elkaar. Dat brengt ons bij het thema ‘schuldige 
liefde’. Als God ons zó lief heeft gehad, dan moeten wij elkaar 
ook liefhebben. Daartoe zijn we verplicht. Wij zien dat concreet 
gebeuren in het kerstevangelie. Als de herders het kind Jezus, 
liggende in de kribbe, hebben ontmoet, gaan ze de boodschap 
doorgeven. Lukas schrijft: ‘En als zij Het gezien hadden, maakten 
zij alom bekend het woord dat hun van dit Kindeken gezegd 
was’. De liefde van God ten aanzien van de herders vult hun hart 
met liefde voor de inwoners van Bethlehem. Jong en oud moet 
komen eten van het levende Brood Dat in een kribbe werd ge-
legd. Als Gods liefde ons hart raakt, vervult het ons en stroomt 
ons hart over. Hoor de dichter zingen: ‘Kom, ga met ons en doe 
als wij’.  
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Van de voorzitter 

Wim Klippel 

Als bestuur van Stichting Draagt Elkanders Lasten wensen we u van harte  
gezegende kerstdagen toe en een goed 2023. 

Hij kwam bij ons heel gewoon 

Immanuel de mensenzoon! 

God met ons 

gisteren 

vandaag 

en volgend jaar! 

Het jaar 2022 is al bijna ten einde, het is al weer december, en tijd 
voor het Nieuwsblad. We willen u weer graag op de hoogte brengen 
van ontwikkelingen en wederwaardigheden waar we als bestuur van 
de stichting mee te maken hebben en waar ook onze partners in Roe-
menië en Moldavië mee worden geconfronteerd. Tijdens de informa-
tieavond in juni jl. in Riederborgh heb ik mijn vertrek als bestuurslid 
van de stichting aangekondigd. Omdat er geen opvolger als voorzitter 
beschikbaar is en ook andere bestuursleden op termijn zullen aftre-
den, gaan we ons beraden op de toekomst van de stichting. Mogelijk 

gaan we onze werkzaamheden overdragen aan andere stichtingen waardoor de mogelijkheid bestaat dat 
SDEL over enkele jaren tot een einde komt. Daarom heb ik besloten om bij gezondheid nog een paar jaar 
door te gaan. 

Er is wereldwijd, ook in Roemenië en Moldavië, weer heel veel gebeurd in de periode sinds u het vorige 
Nieuwsblad hebt kunnen lezen. De oorlog in Oekraïne is helaas nog niet ten einde. En al komen er minder 
vluchtelingen aan in Roemenië, de hulp aan vluchtelingen in Moldavië gaat nog onverminderd door. Onze 
partners, Sebastian en Emanuel met allen die hen helpen, doen nog heel veel op het gebied van het ver-
strekken van hulpgoederen in deze landen, maar meest nog in Oekraïne zelf. Vrachtwagens vol met allerlei 
goederen — vooral voedsel — worden er gebracht, soms met gevaar voor eigen leven. Sebastian mocht een 
bijdrage leveren aan een project voor vluchtelingen in de hoofdstad van Moldavië, Chisinau. In samenwer-
king met 10 kerken in die stad werden 1000 vluchtelingen, van wie 500 kinderen, geholpen. Een project wat 
veel geld kost en waar we met uw hulp ook een bijdrage aan mochten leveren van € 2500,-. 

In Soroca mocht, ondanks tegenslagen vanwege de stijgende prijzen, de bouw van het verblijf voor zondags-
school en naschoolse opvang doorgaan. Het bevindt zich nu in een afrondende fase. In het volgende Nieuws-
blad hopen we u te kunnen vertellen over het gebruik van de ruimte. Naast al dit werk ging ook de ‘normale’ 
hulpverlening door in Botosani en Soroca en omgeving. In de zomer werden kinderkampen georganiseerd 
voor tientallen kinderen uit gezinnen die zich geen vakanties kunnen permitteren. Maar ook daarbij werden 
ze met de oorlog geconfronteerd. In Roemenië hoorden ze in oktober nog bommen inslaan in Oekraïne. Zo 
dicht bij de grens wonen ze.  

Maar ook in ons land worden we allemaal geconfronteerd met de gevolgen van deze oorlog. En desondanks 
mogen we ons als stichting nog inzetten voor de noodlijdenden in het oosten van ons werelddeel. Dat zou-
den wij zonder de hulp van onze lezers en verdere achterban niet kunnen. We zijn u dan ook, na de Heere 
die dit mogelijk maakt, heel dankbaar voor uw steun. Ook dit jaar mochten we dit steeds opnieuw weer er-
varen en we hopen dat we komend jaar door mogen gaan met de hulp aan onze naasten in nood. 
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Reisverslag bezoek Roemenië / Moldavië  14 t/m 18 juni 2022

Onverwachts kwam de vraag van de voorzitter of ik 
mee wil met een 5-daagse reis naar Roemenië. Daar 
hoefde ik niet lang over na te denken. Na wat geregel 
met mijn werk was het besluit genomen. 

Op 27 mei hebben we de reis voorbereid. We zullen de 
reis met z’n vieren maken: Wim, Bert, Joke en Marjo. 
Na de voorbereidingsavond nadert dan al snel de da-
tum van 14 juni. 

Dinsdag 14 juni 

We verzamelen bij Wim thuis. Nadat alle koffers her-
schikt en gewogen zijn, leest Wim Psalm 121 waarna hij 
voorgaat in gebed en vraagt om een veilig geleide.  

De reis naar Eindhoven verloopt zonder vertraging. 
Eenmaal op het vliegveld gekomen, is het zoeken naar 
de paspoorten. Grote schrik; Marjo denkt dat haar pas-
poort nog in de tas zit die thuis is gebleven. Gelukkig 
toch nog gevonden. Na een uurtje wachten, kunnen we 
naar de gate en aan boord  gaan. Uiteindelijk stijgen we 
om 14.50 uur op. Na een goede vlucht landen we om 
18.00 uur (Roemeense tijd) op het vliegveld van Iaşi. 
Hier worden we opgewacht door Sebastian. Na eerst 
een hapje gegeten te hebben, begint de autoreis van 
ongeveer tweeënhalf uur naar Botoşani. Onderweg ko-
men we regelmatig een paard en wagen tegen en dat 
terwijl het steeds donkerder wordt, behoorlijk gevaar-
lijk dus. Hoe verder we het binnenland ingaan, hoe ar-
moediger het wordt. Een lange dag vol indrukken wordt 
afgesloten met het lezen uit Joël 2 vanaf vers 16 en het 
daarbij behorende stukje uit een dagboek. Treffend 
hierbij is dat we gewezen worden op het vinden van 
een schuilplaats bij God. 

Woensdag 15 juni 

Na een redelijk goede nachtrust en ontbijt worden we 
om 09.00 uur opgehaald door Sebastian. Na een half 
uur rijden, komen we aan bij Emi in Vârfu Câmpului en 
bezoeken daar een loods die vol staat met hulpgoe-
deren. Deze goederen ontvangt Emi via verschillende 
instanties en uit verschillende landen en hij zorgt er-
voor dat dit getransporteerd wordt naar de juiste plek-
ken. Momenteel gaat er heel veel naar Oekraïne toe, 
met name voedsel en water.  

Aansluitend brengen we een bezoek aan de kerk. Dit 
was eerst een loods en is omgebouwd tot een kerk. Er 
wordt druk gewerkt aan de bovenetage. Hier worden 

twee appartementen gerealiseerd. Tijdens een kop 
koffie worden er een aantal sponsorgezinnen bespro-
ken. 

Daarna keren we terug naar de loods waar op dat mo-
ment een vrachtwagen arriveert met nieuwe wasma-
chines en koelkasten/vriezers. Deze worden uitgeladen 
en zullen verder getransporteerd worden naar Oekra-
ïne.  

Tijd voor de lunch in Dorohoi. Hier is een klein restau-
rant wat ontstaan is vanuit de hulpverlening en nu da-
gelijks geopend kan zijn. Vervolgens gaan we onderweg 
naar Maricel. Hij is dominee en heeft de mogelijkheid 
gekregen een voormalig restaurant te huren. Hij heeft 
dit opgeknapt met de bedoeling hier vluchtelingen op 
te vangen. Maar toen het bijna gereed was, hield de 
vluchtelingenstroom op. Achter het huis is nog een stuk 
grond van ongeveer drie hectare met daarop fruitbo-
men en heerlijke zoete aardbeien. Hij vraagt ons om 
mee te denken voor een goede bestemming van deze 
grond. Daarna keren we weer terug naar Pentru Tine. 
We gaan voedselpakketten bezorgen. 

Het eerste gezin bestaat uit zeven personen. Een moe-
der (oma) woont hier met haar vijf kinderen. Eén van 
de dochters heeft een kind van twee jaar. De moeder 
(oma) heeft twee jaar geleden haar man verloren. De 
weduwe vertelde onder tranen dat haar 21-jarige zoon 
verdronken is. Drie dagen later was het precies een jaar 
geleden. Er hingen twee foto’s: één van de jongen zelf 
en één samen met zijn (nu overleden) vader. Ontroe-

Tekst : Marjo Voorwinden 
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rend! Hun leefruimte bestaat uit drie kamers: een 
woonkamer, een slaapkamer en een ruimte waar een 
gasfornuis staat. Het toilet is buiten in een aangebouwd 
hokje. Ze zijn erg blij om een voedselpakket te mogen 
ontvangen. We laten er ook nog dingen achter die we 
meegenomen hebben, zoals paracetamol, tandpasta en 
tandenborstels. Wat ondergoed voor het kleinkind en 
een knuffel. 

We moeten weer door naar het volgende adres. We 
komen bij een flatgebouw. Via het trappenhuis komen 
we op de galerij. Dit ziet er niet zo mooi uit als in Ne-
derland. Het is een inpandige gang met  weinig tot geen 
verlichting. We kloppen aan en komen in een ruimte 
van ongeveer 15 vierkante meter. Hier wonen een va-
der, moeder en twee (mentaal) gehandicapte zoons. De 
vader (67 jaar) ligt op de bank te slapen. Hij is ernstig 
ziek en lijdt aan prostaat- en keelkanker. De man was ’s 
nachts nog in het ziekenhuis geweest. In deze ruimte 
leeft men met elkaar en de ruimte dient als keuken, 
kamer en slaapkamer. Er staan twee (slaap)banken en 
een kast waarop beddengoed gestapeld is. De koelkast, 
wasmachine en 4-pits gasstel zijn geschonken door 
Pentru Tine. Bij iets wat je nauwelijks een wastafeltje 
kunt noemen, moeten zij zich wassen! Tenslotte is er 
een klein stukje afgeschermd waar een toiletpot staat. 
Joke geeft deze mensen gebreide sjaals. Hier zijn ze erg 
blij mee. Uiteraard laten we ook het nodige voedsel 
achter. 

Tijdens de bezoeken probeer ik zoveel mogelijk foto’s 
te maken. Het voelt heel dubbel om de schrijnende 

leefsituatie en armoede van deze mensen vast te leg-
gen. Wat hebben wij het dan goed! Ik laat me vertellen 
dat deze wijken aan de buitenkant opgeknapt zijn, 
maar de binnenkant van de wijk gebleven is zoals het 
was. Dit geldt ook voor de straten. De hoofdwegen zijn 
goed geasfalteerd, maar sla je af naar de wijk zelf, dan 
is er een weg vol gaten. Laurentiu neemt afscheid van 
ons en Sebastian gaat met ons weer verder op pad. Er 
wordt nog een gasfornuis ingeladen en daar gaan we 
weer. 

Bij het volgende adres komen we bij een gezin wat be-
staat uit een vader met vier jonge kinderen. Het oudste 
kind is ongeveer tien jaar en de jongste twee (een 
tweeling) zijn ongeveer vier jaar. Toen de tweeling zes 
maanden was, is de moeder weggelopen en we hoor-
den dat ze nu drie maanden geleden overleden is. De 
vader zorgt bijzonder goed voor zijn  kinderen. Hij heeft 
een paard en wagen. Hiermee brengt hij zijn kinderen 
van en naar school. Hierdoor is hij een bekende ver-
schijning in de omgeving geworden. Velen zijn hem 
goedgezind. Het huisje waar ze wonen is 100 jaar oud. 
Ze hadden grote behoefte aan een fornuis. We beslui-
ten om het nieuwe fornuis wat we meegebracht heb-
ben bij hen achter te laten. Vanwege het jonge gezin 
kan de vader geen vast werk doen. Onbegrijpelijk hoe 
de man zijn gezin draaiende houdt. Wat een armoede 
komen we tegen en wat zijn de mensen blij met alles 
wat wij uitdelen. Ook hier laten we een knuffel en on-
dergoed achter. De vader laat zijn huis zien en alles wat 
hij eromheen heeft. Ook de oudste jongen toont vol 
trots het kippenhok en de andere dieren die er lopen. 
Ontroerend om dit alles te zien. 

We gaan nu nog een adres bezoeken. Hier treffen we 
een minderbegaafde zoon die zijn ouders verzorgd. 
Deze zoon zat in een tehuis. Omdat de ouders van deze 
jongen mentaal en lichamelijk achteruit gingen, heeft 
hij besloten om voor zijn ouders te gaan zorgen. De 
andere kinderen van dit gezin kijken niet naar hun ou-
ders om. Ook hier mogen we alles bekijken. Het is ont-
roerend te zien hoe deze minderbegaafde jongen zijn 
ouders verzorgd. Hun totale inkomsten bedragen € 70,. 
Hier moeten zij mee rond zien te komen. In de deels uit 
steen en leem bestaande ‘woning’ heerst een onbe-
schrijfelijke wanorde. De (demente) moeder zit op een 
bed. Bij het betreden van hun ‘huisje’ komt ons een 
doordringende urinelucht tegemoet. Het is duidelijk dat 
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deze moeder incontinent is. De geur die hier aanwezig 
was, ruik je als je er aan terugdenkt nog. Eigenlijk is het 
niet te omschrijven wat je hier ziet en ruikt. Een lege 
blik in de ogen van de mensen waarin wel een vraag 
lijkt te staan over hun toekomst. Over de vloer lopen 
kippen en ander gedierte. Zelfs een zwaluwnest ont-
breekt niet. De moeder raakt helemaal enthousiast als 
ik een foto maak van haar en haar zoon. Een fotograaf 
helemaal uit Holland. 

Na vele kilometers rijden, brengt Sebastian ons weer 
naar het hotel waar we de dag gezamenlijk afsluiten 
met schriftlezing en gebed. 

Donderdag 16 juni 

We worden ‘s morgens weer opgehaald door Sebastian. 
Hij geeft ons nu een rondleiding in de enige christelijke 
kleuterschool van Botoşani, in Pentru Tine.  

Vervolgens gaan we op pad naar het dorpje Truşeşti. 
Hier gaan we kijken bij een sociaal centrum waar een 
bakkerij is gevestigd. De oude oven die hier gebruikt 
wordt, is beschadigd. Het geld wat gegeven is voor ver-
vanging heeft men gebruikt om een overdekte buiten-
oven te bouwen en is goed besteed.  

Er zijn twee ovens en een kookplaat gemaakt. Hier krij-
gen leerlingen van het middelbaar onderwijs les in het 
bakken van o.a. brood. Hiermee leren ze om in hun da-
gelijkse levensbehoeften te voorzien. We zien die dag 
veel leerlingen bezig met het bakken van sarmale. Dit is 
een traditioneel Roemeens gerecht. Het zijn rolletjes 
van kool of druivenbladeren gevuld met gehakt, vlees 
en rijst. Dat wat gemaakt en gebakken wordt, kan ge-
kocht worden. Er is ook een terras aanwezig en er 
wordt ook drinken verkocht. Mooi om te zien hoe en-
thousiast iedereen hier bezig is. 

Nadat we dit project hebben bekeken, gaan we terug 
naar Pentru Tine. We gebruiken hier de lunch en gaan 
daarna aan de slag om levensmiddelenpakketten klaar 
te maken. Deze pakketten zullen we de volgende dag 
meenemen en gaan bezorgen in Moldavië.  

Hierna doen we een tijdje mee met de spellen die de 
jeugd van de naschoolse opvang aan het doen zijn. Ook 
deze dag is weer omgevlogen en we worden op tijd te-
ruggebracht naar het hotel.  
 

Vrijdag 17 juni 

Het is voor ons allemaal vroeg dag. Gisteren zijn de 
plannen iets gewijzigd wat betekent dat dit de laatste 
nacht was in dit hotel. We worden vroeg opgehaald 
door Emi en Sebastian en vertrekken met alle bagage 
naar Moldavië. Hier zullen vandaag de voedselpak-
ketten uitgedeeld worden en aan het einde van de dag 
zullen we naar Iaşi gebracht worden voor een korte 
overnachting. Om ongeveer 05.15 uur worden we daar 

al opgehaald om naar het vliegveld te gaan. 

Maar nu eerst de reis naar Moldavië. 

We rijden naar de grens. Na lang geduld aan beide kan-
ten van de grens kunnen we verder rijden naar Soroca. 
Daar worden we hartelijk ontvangen door de 
‘zigeunerkoning’ Vasile. Hij informeert Emi en Sebastian 
over de lopende projecten en neemt ons mee naar de 
kerk. Naast deze kerk zijn ze bezig met een gebouw 
voor kinderopvang. De vloer ligt er al en ook de stalen 
constructie staat overeind. Door de oorlog met Oekra-
ïne is alles vertraagd. Ook daar zijn, net als in Neder-
land, de prijzen van alle grondstoffen en materialen 
duurder geworden, waardoor het ontvangen geld al op 
is. Opnieuw wordt er een beroep gedaan op financiële 
ondersteuning. We zien dat dit ook echt nodig is. Dit 
gebouw wil men klaar hebben voordat het seizoen met 
de zomerkampen aanbreekt. De scholen hebben hier 
drie maanden vakantie en dat is een periode om juist 
dan de jeugd op te vangen door middel van zomerkam-
pen. Ze krijgen dan lichamelijk en geestelijk voedsel 
aangereikt en er worden gezamenlijke activiteiten geor-
ganiseerd. Belangrijk dus om dit te blijven ondersteu-
nen! 
 

Dan gaan we gezinnen bezoeken om de pakketten af te 
leveren. Als eerste komen we aan bij een huis waar 
maar liefst drie gezinnen bij elkaar wonen. Eén gezin 
heeft negen kinderen. Hier worden verschillende dozen 
gebracht. Wat een ontzettende armoede komen we 
hier tegen. Een matras ligt buiten en de veren en het 
kapok komen er doorheen. Een versleten stoel staat op 
het bordes van de woning. Overal op het erf liggen spul-
len. Onvoorstelbaar hoe men hier met elkaar leeft. In 
het achterste gedeelte van de woning staat de maaltijd 
te pruttelen op een vreselijk vies pitje. Dan staat er nog 
een ‘woning’ op het erf. We krijgen een rondleiding. 
Het betreft eigenlijk één ruimte en achter een gordijn 
bevindt zich de opslagplaats helemaal volgestouwd 
met? Tja, we denken alles wat er maar te krijgen is. Me-
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vrouw loopt moeilijk en maakt gebruik van een stok. 
Maar dit is niet een hulpmiddel zoals wij dat kennen. 
Het is een stuk hout en dat gebruikt ze als wandelstok. 
Op het erf staan twee hutjes. Eigenlijk zijn het palen 
met doeken. Als je een doek opzij doet, kom je tot de 
ontdekking dat de ene een douche is en het andere het 
toilet. Dit is het enige sanitair voor de drie gezinnen. 
Niet verwarmd of overdekt. Wat een verschrikkelijke 
armoede toch. 

Na dit bezoek gaan we naar een volgend adres. We 
trekken hiervoor de zigeunerwijk in. Er staan grote hui-
zen omringd door hoge hekken. Veel van deze huizen 
zijn gedeeltelijk bewoond en zien er keurig uit, maar 
ook deels vervallen en met kapotte ramen. We laten 
ons vertellen dat deze huizen al jarenlang familiebezit 
zijn en iedere generatie bouwt er weer verder aan.  Via 
een smal en hobbelig pad komen we nu bij een gezin 
met zes kinderen. Hier kunnen we veel van onze mee-
gebrachte kleding kwijt. Jurkjes, poncho’s en een baby-
deken. De dankbaarheid van deze mensen is ontroe-
rend om te zien.  

We gaan weer verder en moeten afscheid nemen van 
Vasile en zijn vrouw. De rit gaat verder naar Teleneşti. 
Hier bezoeken we een echtpaar dat al twintig jaar kin-
deropvang verzorgd. Naast kinderen willen ze nu ook 
iets gaan doen voor ouderen. Na dit bezoek gaat de rit 
naar Singerei. Hier bezoeken we een kerk die op zon-
dag vol zit met honderden kinderen uit de regio. Deze 
kinderen worden opgehaald met bussen. Ieder kind 
krijgt dan ‘s morgens en ‘s middags brood. Brood wat 
ze niet alle dagen krijgen, maar daar wel. Ook het gees-
telijke brood wordt er aangereikt. In de zomermaanden 
worden er tevens kinderkampen verzorgd. Ze gaan dan 
op pad met groepen van 60 kinderen. 

Dit alles kost heel veel. Om aan geld te komen, is er in 
het centrum van Singerei een kiosk waar diverse brood-
jes gebakken en verkocht worden. Onder andere beleg-
de broodjes, croissants, donuts, pretzels en nog veel 
meer. Dit brood kan men bakken met behulp van een 
broodbakmachine die door onze stichting geschonken 
is. Met de opbrengst kan men de kerk in stand houden 
en de kinderen op zondag donuts en pretzels geven. 
Prachtig om dit mooie project te zien.  

Na al deze bezoeken rijden we naar de grens naar Ung-
heni. Hier moeten we een uur wachten voordat we ver-
der kunnen gaan. Gelukkig hoeven we niet in de kilo-
meterslange rij van vrachtwagens aan te sluiten.  

We komen om 22.30 uur aan bij het overnachtingshotel 
in Iaşi. Hier wordt hartelijk afscheid genomen van Emi 
en Sebastian. Zij moeten nog twee en een half uur rij-
den voordat ze thuis zijn. Wij gaan na de avondsluiting 
snel naar bed toe.  
 

Zaterdag 18 juni 

Het is een warme en korte nacht. Om 05.15 uur wor-
den we opgehaald door een taxi die ons naar het vlieg-
veld brengt. Na een goede vlucht landen we 12.30 uur 
in Eindhoven. Daarvandaan nog een ritje met de auto 
naar Ridderkerk toe.  

De reis wordt bij Wim thuis afgesloten met het lezen 
van een gedeelte uit Psalm 119 en met gebed. Zo zijn 
de dagen omgevlogen en heb ik echt het gevoel of ik in 
een andere wereld ben geweest, waar we niets mee-
kregen van alle crisissen, stikstofproblemen enz.   

Wel zijn we geconfronteerd met grote armoede, leeg-
heid en persoonlijk verdriet. Angst van de mensen in 

Roemenië en Moldavië 
hoe het de komende 
winter moet gaan als er 
geen gas meer zal zijn. 
De dreiging van de oor-
log in Oekraïne wat zo 
dichtbij ligt.  

Anderzijds ook de een-
voud van de mensen en 
het vertrouwen op 
God.  

De dankbaarheid die ze 
toonden en daarbij niet 
alleen ons bedankten 
voor de gaven, maar 
ook God die dit gaf via 
ons. 

Een reis om niet te ver-
geten en hopelijk nog 
eens te doen. 

Bert Tronchet   Joke van der  Weiden 

 

  Wim Klippel   Marjo Voorwinden 
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We zijn goed en wel uit de coronapandemie gekomen 
en we zitten al in, en worden bedreigd met, allerlei 
crises: oorlog, energiecrisis, voedselcrisis, klimaatcri-
sis. Terwijl naties hun eigen veldslagen hebben, vech-
ten families en individuen op een veel kleiner niveau 
elk hun eigen veldslagen. 

Zo ook Andrea, een jonge vrouw die ik ontmoette 
toen ze een kind was, 13 jaar geleden, toen ze deel 
uitmaakte van de eerste groep kinderen in het na-
schoolse programma van Pentru Tine. Ze was een vro-
lijk meisje, vol energie en vastbesloten om iets met 
haar leven te doen. Omstandigheden weerhielden 
haar ervan om door te gaan met ons programma, een 
paar jaar later kwamen we erachter dat ze moeder 
zou worden. Helaas kwam de tweeling die ze ver-
wachtte eerder en stierf kort daarna. Ik woonde de 
begrafenis bij met haar familieleden. 

Ik wist niets over Andrea tot dit jaar, toen ze ons 
zocht. Ik kwam erachter dat zij dicht bij onze stad is, in 
een naburig dorp, op zoek naar een normaal leven. Zij 
verliet de arme buurt waar zij opgroeide, een giftige 
omgeving voor alle kinderen die daar werden gebo-
ren.  
 

Ze heeft nu met Julian 3 mooie, goede kinderen, voor 
wie ze zorgt. Ze probeert haar kinderen op te voeden 
in een dorp, een rustigere plek, veilig voor gevaar. He-
laas zijn de levensomstandigheden erg moeilijk, ze 
hebben een kamer in het huis van haar schoonmoe-
der. Ze hebben geen keuken en het toilet is achter het 
huis, zonder water of riolering. Ze willen iets meer 
voor zichzelf en hun kinderen en zijn begonnen met 
het bouwen van  een 2-kamerwoning. Het is heel be-
scheiden maar ze zien het als een paleis. Ze vroegen 
om onze hulp, en met onze steun bouwden ze  de mu-
ren in deze zomer. Nu  zijn we begonnen met het hout 
voor het dak, daarna met de dakplaat en langzaamaan 

krijgt het huis vorm. Ze verkochten zelfs hun paard dat 
ze voor veldwerk hielden, zodat ze ramen en een deur 
konden kopen. Samen met onze vrienden en sponsors 
zullen we proberen hen verder te helpen met het huis. 
Andrea is pas 24 jaar oud, maar ze heeft al heel veel 
meegemaakt. Haar reis is zwaar, maar de bestemming 
lijkt mooi te zijn. Ze weet dat we haar helpen in de 
Naam van de Heere Jezus. Ze heeft angst voor God en 
we bidden dat zij en haar familie Gods liefde zal ken-
nen. 

 

Er zijn veel verhalen zoals die van Andrea, nog droevi-
ger. De laatste tijd ontdekken we in het programma 
met sociaal begeleide gezinnen steeds meer moeders 
die hun kinderen alleen opvoeden, omdat de mannen 
hen verlieten, of zo agressief waren dat ze werden 
weggejaagd door de autoriteiten. De kosten van le-
vensonderhoud zijn zo hoog, en veel van deze moe-
ders hebben alleen kinderbijslag (€ 50,-), hun leven is 
erg ingewikkeld. Echter, voor 50 gezinnen in ons land, 
met hulp van sponsors uit Nederland, is deze winter 
makkelijker, omdat we hen kunnen helpen. De reis 
van armoede naar financiële stabiliteit is zwaar, maar 
we willen hen daarin bijstaan. Dank u voor uw hulp! 

Sebastian schrijft ……… 

 
Tekst: Sebastian Mariniuc, directeur Stichting Pentru Tine 

 

 
 

                       ‘Gezinscrisis’ 
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Van de breigroepen 
 
Tekst: Joke van der Weiden 
 
Elk jaar ga ik een paar weken naar Herwijnen naar de cam-
ping. Al gauw kwam de vraag: “Wil je snel even naar me-
vrouw Bijl gaan?” Zij, een 90-plusser, wachtte al een poos op 
mij. Ik kwam daar en mocht 3 tassen met truitjes meene-
men. Ze was nog niet klaar. Ook familie van haar had meege-
breid en daar stonden ook 3 tassen in het prieeltje in de 
tuin. Zomaar ineens een auto vol. Wat fijn dat er zoveel 
mensen meedoen. Weer thuis gekomen werd er gebeld van-
uit Alblashof. Ook weer tassen vol met gebreid goed. Van 
alles wat.  
Dan wil ik even Wilma van Bommel noemen (zie foto), zij 
heeft als vrijwilliger zeker al 8 dekens in elkaar gezet dit jaar 
van alle lapjes die gebreid zijn. En uit Papendrecht, waar de 
grote breigroep van de Elimkerk actief is, zijn er weer 8 volle 
bananendozen opgehaald. En zo gaat het maar door. Hierbij 
wil ik nu alle handwerkers bedanken, ook zij die dit alleen 
thuis doen. We zijn heel blij met al dit breiwerk en haakwerk 
wat naar alle arme mensen wordt gebracht en namens hen:   

“Allen hartelijk bedankt!” 

Andrea’s oude huis 

Andrea’s nieuwe huis 

 

Andrea met haar 3 kinderen 



 

 

Hulp aan Oekraïense vluchtelingen in Roemenië en Moldavië 
 

Tekst: Wim Klippel 
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Tussen juli en december van dit jaar biedt Pentru Tine samen met enkele andere stichtingen hulp aan vluchtelin-
gen in Chisinau, de hoofdstad van Moldavië door middel van een speciaal project via een tiental kerken. De tota-
le kosten van dit project bedragen maar liefst ruim € 100.000,-. Maar alleen al voor voedsel voor deze periode 
van 7 maanden is een bedrag nodig van € 63.000,-.           
Als Draagt Elkanders Lasten konden we € 2.500,- bijdragen aan dit mooie project waarvan u hieronder wat meer 
leest. 

1. Wat hoopt u te bereiken in dit project?  
Te voorzien in de behoeften van het Oekraïense volk dat Oekraïne heeft verlaten en in Moldavië verblijft; 
om 10 kerken te ondersteunen die hen opvangen en helpen. We zullen ook spirituele ondersteuning bie-
den, door gebed en gemeenschappelijke eredienst, als dat gepast is. 

2. In welke behoefte of mogelijkheid wordt voorzien door uw project?  
Deze mensen die met zeer weinig middelen arriveerden en steun nodig hadden om te overleven, hebben 
in de kerken geweldige steun gevonden, maar de feitelijke sociale situatie van het land maakt deze hulp 
onmogelijk. 

3. Wat is de spirituele impact van het project?  
Een getuige zijn en het medeleven van Jezus Christus tonen in een tijd van grote nood voor de bevolking 
van Oekraïne. Kinderen helpen Jezus te leren kennen en geestelijke troost in Hem te vinden. 

4. Wat zijn de verwachte meetbare resultaten van dit project?  
Zorg voor kwantitatieve en kwalitatieve maatregelen naast het spirituele element. 

1000 mensen uit Oekraïne, waaronder 500 kinderen, zullen gedurende 6 maanden onderdak, voedsel en materi-
ële ondersteuning (kleding, hygiëneartikelen, kinderartikelen - die vanuit verschillende magazijnen vanuit Roe-
menië kunnen worden vervoerd) ontvangen. Dit is slechts een klein percentage van de kosten voor het hosten 
van 1000 mensen gedurende 6 maanden.           

200 kinderen gaan mee op zomerkamp.             
250 kinderen worden vanaf september geholpen om naar school te gaan.            
10 verschillende grote hostinglocaties worden geholpen met gas- of houtrekeningen. 

Het is een project met totale kosten van € 103.360,-. 

Via de Roemeense stichting Pen-
tru Tine ontvingen we vanuit 
Chisinau een bevestiging van de 
ontvangen € 2.500, voor de aan-
koop van voedsel en de zorg 
voor onderdak. 

Ook waren een aantal foto’s bij-
gevoegd en een schrijven waar-
uit hun grote dankbaarheid tot 
uitdrukking kwam. 
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---- HOUTACTIE ---- 
 

Tijdens ons bezoek van half november kregen we te horen dat 
vooral in  Moldavië heel veel mensen zich grote zorgen maken 
voor de komende winter. En vooral hoe ze de kou moeten over-
leven zonder brandstof. De grootste toestroom van gas uit Rus-
land is afgesloten. En de velen die houtkachels hebben, kunnen 
niet aan hout komen omdat het veel te duur is voor hen.  
 

    Wij kunnen ze helpen!!!!  Helpt u mee??? 

 
Voor € 100,- kan een kuub hout worden gekocht, waar ze lang 
van kunnen stoken. 

Stort uw gift, groot of klein, op ons rekeningnummer                 
                  

NL 30 INGB 0670 4710 46 o.v.v. hout. 

Bij voorbaat heel hartelijk dank! 

Geef ze licht, KAARSEN 
Vanuit Moldavië krijgen we nu, eind november, van onze partners zeer verontrusten-
de berichten. Door de Russische bombardementen in Oekraïne is de toevoer van gas 
en elektriciteit in Moldavië ernstig verstoord, waardoor er op veel plaatsen geen 
elektriciteit en geen verwarming meer is. Mensen zitten dus in het donker en in de 
kou. Het enige wat hen nu helpt om wat licht te hebben zijn kaarsen. Omdat we als 
stichting in januari een transport hopen te sturen willen we nu een beroep op u doen 
om kaarsen in te leveren.  

Dat kan iedere maandagavond van 19.00 tot 19.30 uur op ons inzamelpunt, Lagendijk 
78 te Ridderkerk.  

U mag ons ook altijd bellen: 06-47487392.  



 

 

Zoals gebruikelijk in de wintermaanden organiseren we weer een actie 
om geld in te zamelen voor voedselpakketten voor de sponsorgezinnen 
en anderen in Roemenië, Moldavië en wellicht ook voor Oekraïne. Dat 
extra voedsel voor mensen daar, zeker in de koude wintermaanden, 
hard nodig is, horen we ieder jaar en ieder bezoek weer opnieuw. En 
zeker nu aan het einde van het jaar 2022. Het jaar dat we begonnen in 
de coronacrisis waaraan inmiddels een eind lijkt te zijn gekomen. Maar 
een nieuwe ramp is ontstaan door de oorlog die in februari werd ont-
ketend door Rusland in Oekraïne. Velen probeerden het oorlogsgeweld 
te ontvluchten en kwamen daarbij terecht in Roemenië en Moldavië 
waar ze een beroep deden op de hulpverlening aldaar. Ook de stichtin-
gen waar we als SDEL mee mogen samenwerken, Pentru Tine en Ma-
ranatha, hebben het hele jaar door veel mogen betekenen voor de 
vluchtelingen. Onderdak werd geboden, eten verstrekt en vervoer naar 
elders in Europa werd geregeld. Vele transporten met hulpgoederen, 
maar vooral voedsel, werden door hen, met alle gevaren van dien, in 
Oekraïne afgeleverd. 

Maar we weten allemaal dat de oorlog zijn sporen over de hele wereld 
trekt en we ervaren er dagelijks de gevolgen van door de hoge prijzen. 
In Roemenië en Moldavië is het niet anders. Maar daar is de nood die al 
hoog was nog vele malen toegenomen en vele gezinnen kunnen niet in 
hun onderhoud voorzien en zitten in de kou en hebben geen eten. 

Het gebrek aan voedsel is realiteit voor velen. De komende winter-
maanden zullen velen het in Roemenië en Moldavië heel moeilijk krij-
gen. De periode waarin ze geen eten van het land of uit de tuintjes kun-
nen halen en waarbij het bovendien nog heel koud kan zijn. Velen zitten 
zonder gas en er is ook geen geld om hout te kopen.  

Daarom doen we (opnieuw) een beroep op u om uw gift voor voedsel-
pakketten over te maken op ons rekeningnummer:  

NL 30 INGB 0670 4710 46  

van Stichting Draagt Elkanders Lasten te Ridderkerk, o.v.v. voedselactie 2023. Een pakket, dat in Roemenië of Mol-
davië wordt gekocht en o.a. voedsel, olie, meel, suiker, pasta, saus en andere dingen bevat, kost € 25,-. Hoeveel 
neemt u er voor uw rekening? Kleinere bedragen zijn uiteraard ook heel welkom.  

Uw bijdrage helpt echt. 

Voedselactie 2023 
Tekst: Wim Klippel 
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Kindersponsoring 
De activiteiten bij Petru Tine zijn voor de kinderen weer volledig opgestart na 
een periode van noodopvang aan het begin van de oorlog tussen Oekraïne en 
Rusland. Ook de kleuterschool voor de jongste kinderen is sinds september 
weer open. Afgelopen zomer is er weer een zomerkamp georganiseerd voor 
de kinderen van Pentru Tine met hulp van vele vrijwilligers en partners. Er 
werd gesport, geknutseld en met elkaar gekookt. Aan het begin van het nieu-
we schooljaar zijn de kinderen weer actief aan de slag gegaan bij Pentru Tine. 
Elke dag staat er een warme maaltijd klaar, kan het huiswerk gedaan worden 
en is er tijd om met elkaar te spelen.  
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Rookje Hillegonde Janna, Ro Willemstein werd gebo-
ren op eenentwintig december 1935 in Slikkerveer 
aan de Willemstraat, als tweede kind in het gezin. 

Haar vader werkte bij de klinknagelfabriek aan de 
Ringdijk waar hij werkte tot zijn 65ste. Haar moeder  
was huisvrouw en zorgde voor haar gezin, zoals toen 
gebruikelijk was. Ro ging naar de kleuterschool en 
doorliep de lagere school aan het Churchillplein. Na 
de lagere school is ze gaan werken bij het hoofd van 
de school, de familie Geels, in de huishouding. Ze had 
het daar niet naar haar zin. En na 5 jaar kwam ze bij 
kruidenier Van der Ent in dienst. ’s Morgens in de 
huishouding en ’s middags in het magazijn. Van der 
Ent was kruidenier en melkboer aan de Amaliastraat. 
Alles kwam nog in grootverpakkingen aan in het ma-
gazijn en Ro moest het afwegen en  verpakken. Zelfs 
de stroop kwam in blikken. Klanten kwamen dan met 
plakkerige strooppotten waar dan weer nieuwe 
stroop in moest. Dat was niet altijd even fris, maar ja, 
de klant was koning dus…… altijd vriendelijk blijven 
ondanks vieze potjes. 

Er kwamen jongens in beeld en op haar 17de kreeg 
Ro verkering met Jan de Jong en ze was 22 toen ze in 
1958 met hem trouwde. Ze was 24 jaar oud toen Wil-
ly is geboren en 9 jaar later zoon Jan. Ro werkte niet 
meer en was altijd thuis in de zorg voor haar kin-
deren. Later is ze vrijwilligerswerk gaan doen, naast 
de zorg voor haar ouders en schoonouders. Vooral in de Riederborgh als koffieschenkster. 

Na hun trouwen in 1958 ging het jonge paar inwonen bij moeder Willemstein voor een half jaar. Toen kwamen 
er nieuwe flatjes aan de Burgemeester de Gaay Fortmanstraat waarvan ze er een betrokken en waar ze gedu-
rende 15 jaar bleven wonen. Daarna verhuisden ze naar de Eikendreef voor 46 jaar. 

De kinderen gingen de deur uit, maar bleven in Ridderkerk. Haar man overleed in 2017. Inmiddels woont ze in 
een flat in Drievliet naar grote tevredenheid. 

In de begintijd van onze stichting, rond 1995, is Ro via Arie Veldhuizen betrokken geraakt bij het werk voor Roe-
menië. Het begon met sorteren van kleding, strijken ervan en inpakken. Dat zal rond 1995 geweest zijn. Ook aan 
de Verbindingsweg bij die oude boerderij is Ro actief geweest evenals in de garagebox aan de Boksdoornstraat 
waar SDEL een paar jaar het inzamelpunt had. Ze verhuisde ook mee naar de Lagendijk, waar nu nog steeds 
wordt ingezameld en gesorteerd, maar al een jaar of 10 niet meer door Ro. Ergens in de loop der jaren is ze gaan 
handwerken, breien en haken. 

Ze heeft heel veel dekens gemaakt, maar dat gaat niet meer vanwege haar handen. Nu nog wel lapjes aan elkaar 
zetten tot kinderdekens en kleinere dingen, zoals schippersmutsen (voor stichting Het Havenlicht) en veel ande-
re dingen. Ze maakt nog veel van vooral restjes wol en katoen.  

“Het is geweldig wat Draagt Elkanders Lasten doet voor de armen in Roemenië en Moldavië”, aldus Ro. “Het is 
heel fijn dat je die mensen zo kan helpen.” En ze waardeert het heel erg dat ze daar nog altijd een bijdrage aan 
mag en kan leveren.  

Interview Ro de Jong Willemstein 
 
Tekst: Wim Klippel 
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Het werk van de sociaal werkers voor begeleiding van 
arme gezinnen werd ook achterliggende periode gecon-
tinueerd. Ondanks alle extra werk in verband met het 
vluchtelingenprobleem vanuit Oekraïne, wat ook veel 
vroeg van de sociaal werkers, mocht het werk bij de 
Roemeense en Moldavische gezinnen die door hulp van 
onze stichting worden ondersteund, doorgaan.  
 
De ruim 70 gezinnen waarvoor onze gezinssponsors ie-
dere maand betaalden, kregen hun maandelijkse bezoe-
ken, adviezen, voedselpakketten en kleding. Helaas kon 
door alle extra werkzaamheden niet tijdig in alle versla-
gen worden voorzien. We vragen hiervoor uw begrip en 
zullen onze partners vragen u zo spoedig mogelijk ver-
slagen te doen toekomen. 

Gezinssponsoring 
 
 
Tekst: Rianne Klippel, coördinator gezinssponsoring 

Infoavond met verrassing 
Op 28 juni kon na 2 jaar weer een informatieavond worden georganiseerd 
in Riederborgh. Door corona was het eerder niet mogelijk. Zoals gebruike-
lijk werden foto’s en een film vertoond van een reis van september 2021. 
Het aantal aanwezigen was gering, maar desondanks was het een fijne 
avond met een mooie opbrengst.   

Erg groot was de verrassing bij een drietal bestuursleden dat ze een cadeau 
kregen overhandigd in verband met meer dan 25 jaar lidmaatschap van het 
bestuur van de stichting. Omdat, ook door corona, het 25-jarig jubileum 
van de stichting niet was gevierd, was er ook geen aandacht besteed aan 
deze jubilarissen. Dus alsnog kregen Arie Velthuizen, Joke van der Weiden 
en Wim Klippel een leuk kaaspakket. 

Presentatiemiddag (Tekst: Roelie Gouweloos) 

Op maandagmiddag 24 oktober was ik uitgenodigd bij een breigroep in de Eemstein te Zwijndrecht. Hier zitten 
iedere maandagmiddag een groep bewoners, voornamelijk dames, uit de flats aan de Eemstein en Zonnestein te 
Zwijndrecht. Zij breien al tientallen jaren en hebben dit, tot een paar maanden geleden, gedaan voor het Rode 
Kruis. De persoon waar deze gebreide spullen naartoe gingen, is er mee gestopt omdat haar opslag te duur werd. 
Na wat speurwerk op internet kwamen ze bij onze stichting terecht. 

Op een maandagavond kwamen ze 10 vuilniszakken vol gebreide truitjes, dekens en mutsjes brengen bij ons inza-
melpunt aan de Lagendijk te Ridderkerk. Na een praatje werd afgesproken dat ik er een keer heen zou gaan om 
een korte presentatie te houden over ons werk in Roemenië en Moldavië. Er zaten zo’n 24 dames die ademloos 
gekeken hebben naar de korte film. Ze waren er allemaal erg van onder de indruk. Erg fijn dat ze nu konden zien 
waar hun arbeid heen gaat. Ook werd ik nog meegenomen naar de bibliotheek bij Walburg in Zwijndrecht. Daar 
stonden 4 zakken klaar met gebreide spullen die daar in de uitstalkasten hebben gelegen en nu ook naar Roeme-
nië mochten. Al met al was dit een ‘vruchtbare’ middag. 
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Informatieavond 

D.V. 25 januari 
Op D.V. woensdagavond 25 januari 2023 hopen we weer een informatieavond te houden. We zullen u meenemen 
naar Roemenië en Moldavië aan de hand van film en foto’s van onze laatste reis in november jl.   

Ondanks de oorlog in het buurland van beide landen mag de hulpverlening er doorgaan. Gelukkig, want de impact 
van de oorlog is hier enorm. 

Locatie: Zaal De Blauwkaai in Zorgcentrum Riederborgh, Boksdoornstraat 2 te Ridderkerk. 

Aanvang 19.45 uur, zaal open om 19.15 uur. 

Collecte: hulpverlening in Roemenië en Moldavië. 

Verkooptafel aanwezig. 

We hopen u en uw familie, vrienden en buren deze avond welkom te mogen heten. Noteer deze datum alvast in uw agenda.  

                     Van harte welkom! 

Huis-aan-huiscollecte 2022 
 
Ook dit jaar hebben we weer een huis-aan-huiscollecte gehouden. Van 17 tot en met 22 
oktober liepen er 47 collectanten door verschillende wijken van Ridderkerk. Het is ieder 
jaar weer een probleem om collectanten te krijgen en het worden er ook ieder jaar min-
der, zodat we ook steeds minder straten kunnen lopen, terwijl Ridderkerk ook uitbreidt. 
Maar we zijn  beschaamd uitgekomen. De opbrengst is vele male hoger dan de afgelopen 
jaren! Ook dit jaar was er weer een mogelijkheid om een QR-code te scannen, en dit is 
voor ruim € 700,- gebeurd! Opgeteld bij het geld wat in de bussen zat, is de totaalop-
brengst van de collecte het mooie bedrag van  € 3.648,85. Een ieder die, op welke wijze 
dan ook, heeft bijgedragen aan dit mooie bedrag willen we, namens de kinderen uit Roe-
menië en Moldavië, heel hartelijk dankzeggen. 

SDEL website: www.stichtingdraagtelkanderslasten.nl 
Tekst: Peter van der Lugt 
 

In het afgelopen jaar is de website opnieuw door ongeveer 2.700 verschillende gebruikers bezocht. Qua online do-
naties was dit jaar een uitzonderlijk jaar voor ons. Er is ruim € 5.000,- opgehaald via de website. Vooral tijdens de 
actie voor de Oekraïense vluchtelingen in maart is er ruimhartig gedoneerd via de website. 

Ook de QR-code op de collectebussen tijdens de collecteweek deden het dit jaar uitzonderlijk goed. We merken 
dat mensen er steeds meer aan gewend raken om op deze manier te betalen. Zo’n 110 mensen hebben van deze 
optie gebruik gemaakt. 

Veel meer online donaties 
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Reisverslag bezoek Roemenië / Moldavië  november 2022
 

 
Tekst: Eline Crum 
 

De reis….. 
 
Dinsdag 8 november 

Het is dinsdagmorgen extreem vroeg als de wekker af-
gaat. Ik sluit mijn huis af en ga op pad, het autoklokje 
geeft kwart voor 3 aan! Ik rij naar Alblasserdam, om 
Floor op te halen. Floor maakt altijd de video’s en foto’s 
van de reis. Om kwart over 3 zijn we bij Wim. De andere 
gasten van het reisgezelschap zijn ook gearriveerd: Arie, 
bestuurslid en penningmeester van de stichting. Roelie, 
onze secretaresse en de onmisbare duizendpoot van de 
stichting. Jaco, bekend met het werk van de stichting. 
Wim is de voorzitter van de stichting en tot slot, onder-
getekende, bestuurslid. Iedereen heeft al meerdere rei-
zen naar Roemenië gemaakt. 

Als we allemaal verzameld zijn bij Wim thuis, begint Wim 
de reis door te lezen uit psalm 121, het bekende reislied. 
Wim vraagt om een zegen over deze reis, want hoe vaak 
wij ook afreizen naar Roemenië en Moldavië, hoe ver-
trouwd dat ook is, elke reis is een nieuwe onderneming 
en verloopt altijd anders dan verwacht.  

We nemen afscheid van familie en bekenden en stappen 
in de auto’s, op naar Brussel Charleroi Airport. We arri-
veren daar om half 6 en worden met een bus van par-
keerplaats naar luchthaven gebracht. De luchthaven lijkt 

ook net wakker te worden, het personeel komt aangelo-
pen en begint aan de nieuwe dag. De balies zijn nog niet 
open, we wachten geduldig tot we de koffers kunnen 
inchecken. Langzaam wordt het drukker en komt de be-
drijvigheid op gang. Als we ingecheckt zijn drinken we 
met elkaar een bakje koffie en als het tijd is stappen we 
aan boord. We gaan iets voor 9 uur de lucht in en staan 
3 uurtjes later op Roemeense grond. Dat is om half één 
Roemeense tijd, in Nederland is het een uurtje vroeger.  

Sebastian staat op ons te wachten en verwelkomt ons 
hartelijk. We stappen de bus in en gelijk voel ik mij weer 
thuis, de spanning die je altijd voelt voor een (vlieg) reis 
valt van me af en in mijn hoekje in de bus kijk ik naar het 
Roemeense landschap dat voorbijflitst. Het land is erg 
dor, het heeft al tijden niet geregend hier. Maar de bon-
te lappendeken van weilanden, de geur van vuurtjes 
waarop bladeren en onkruid verbrand worden, de ty-
pisch Roemeense huisjes, zo herkenbaar allemaal.  

Sebastian neemt ons mee naar zijn nieuwe loods, een 
aantal maanden geleden is hij begonnen met de bouw. 
De loods zal een belangrijke functie krijgen in het trans-
porteren van de goederen die binnenkomen. Nadat we 
het gebouw bekeken hebben gaan we naar het huis van 
Sebastian. We worden hartelijk ontvangen door Diana 
en de kinderen Sara en Philip. We praten bij over de si-
tuatie in het land, want zeker hier is de oorlog in Oekra-
ïne ook voelbaar. De vluchtelingenstroom vanuit Oekra-
ïne is gestopt, nu kampt Roemenië ook met energiete-
korten en hoge voedsel en brandstofprijzen. Omdat Mol-
davië door Rusland is afgesloten van gas, wordt dat nu 
door Roemenië geleverd. En voor de armsten in Roeme-
nië is het leven alleen maar zwaarder geworden. Na een 
heerlijke maaltijd bespreken we de toekomstplannen 
van de stichting en de ontwikkelingen bij Pentru Tine. Na 
deze lang reisdag brengt Sebastian ons bij het hotel en 
sluiten we de dag af.  

Woensdag 9 november 

We worden opgehaald door Sebastian en gaan op weg 
naar Pentru Tine. We krijgen een rondleiding door het 
pand, de peuteropvang en de opslagruimtes. Het blijft 
mooi om te zien hoe Pentru Tine zich blijft ontwikkelen 
en groeien, jaar na jaar en bezoek na bezoek. De kern 
blijft de naschoolse opvang van kansarme kinderen, 
maar in de loop van de tijd is Pentru Tine uitgegroeid tot 
zoveel meer dan dat: een christelijke kleuterschool, een 
ontmoetingsplek voor ouders en buurtbewoners door 
middel van het winkeltje, een stageplek voor studentes 
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die beneden een kamer bewonen in het pand. Dit alles 
wordt gerealiseerd door een groep gemotiveerde mede-
werkers en vrijwilligers. Het blijft een prachtig project! 

Na het bezoek aan Pentru Tine gaan we op pad naar 
Trușești, naar de organisatie Impact Trușești. In het klei-
ne dorpje hebben zij al veel mooi werk verricht. Er is een 
bakkerij, wat behalve brood ook voorziet in werkgele-
genheid en stageplekken. Er is een 2e hands kledingwin-
kel en er is naschoolse opvang. We krijgen een rondlei-
ding in de winkel en bakkerij. Als vanouds mogen we 
weer van alles proeven en worden we ook zelf aan het 
werk gezet.  

Nadat we kort een kijkje hebben genomen bij de na-
schoolse opvang is het alweer tijd om terug te keren 
naar Pentru Tine. Na de lunch daar en een kort speel -en 
contactmoment bij de kinderopvang gaan we op bezoek 
bij een sponsor gezin. Het gezin bestaat uit een jonge 
moeder met 3 kleine kinderen, de vader is in de stad op 
zoek naar (dag) werk. Het huisje is klein en bedompt, 
een typisch Roemeens huisje dus. Naast het oude huisje, 
staat een nieuw huis, in aanbouw. De middelen ontbre-
ken om dit af te maken en zolang de vader geen vast 
werk heeft wordt dit lastig. Gelukkig is het echtpaar wel 
bij elkaar en steunen zij elkaar in de dagelijkse zorgen.  

We gebruiken de avondmaaltijd weer bij Sebastian en 
Diana en gaan dan terug naar ons hotel.  

Donderdag 10 november 

We worden opgehaald door Sebastian en brengen een 
bezoek aan de loods en kerk van Emanuel Besleaga, on-
ze partner van de projecten in Moldavië. We nemen een 
kijkje in de loods. In de afgelopen jaar heeft Emi meer 
dan 300 transporten met hulpmiddelen verstuurd naar 
Roemenië, Moldavië en Oekraïne. Als wij er zijn worden 
de spullen voor een transport naar Oekraïne klaargezet, 
ik zie rijen met medische hulpmiddelen, rolstoelen etc. 
klaar staan. Emi vertelt dat hij regelmatig naar Oekraïne 
gaat en daar al veel gruwelijke dingen heeft gezien. Het 
is goed voor te stellen dat er in afgelopen periode enorm 
veel werk is verzet om de transporten te realiseren! We 
krijgen een korte rondleiding door het kerkgebouw, dat 
gerealiseerd is in de voormalige opslagloods. Het ge-
bouw straalt rust en luxe uit. Voor de bouw zijn voorna-
melijk 2e hands materialen gebruikt.  

Na een zakelijke bespreking rijden we via de toeristische 
route terug naar Botoșani. Het is mistig als we over on-
verharde wegen rijden. Toch valt er net genoeg te zien 

van het prachtige heuvellandschap.  

Na een korte lunch gaan we naar Casa Nicolae, een dak-
lozenopvang in één van de villa’s van Nicolae Ceausescu. 
We worden hartelijk welkom geheten door de bewo-
ners. Momenteel wonen er ongeveer 30 mensen. In de 
ochtend is er een verpleegkundige aanwezig en er is een 
echtpaar bij betrokken dat de restauratie werkzaamhe-
den overziet. De bewoners dragen ook hun steentje bij 
aan het opknappen van het pand. Het is vooral prachtig 
om te zien hoe zij onderling betrokken zijn bij elkaar. Ze 
zijn dankbaar voor de kans die hen hier geboden wordt 
en zien Casa Nicolae vooral als hun thuis. Dat blijkt ook 
uit het gesprekje wat ik voer met 1 van de bewoners. 
Het leven op straat is hard en deze man is ook blij voor 
het onderdak wat hem geboden wordt. Casa Nicolae 
wordt gerund door vrijwilligers en bestaat dankzij dona-
teurs. Een prachtig project! 

We besluiten de dag met een gezamenlijke maaltijd en 
nemen afscheid van Laurentiu en Viorica, de ouders van 
Sebastian en van Diana. 

Vrijdag 11 november 

We worden om iets voor 6 uur opgehaald door Sebasti-
an. Bij Pentru Tine is Emi al aanwezig en we stappen 
over in zijn bus. Het is mistig, koud en donker als we Bot-
oșani uitrijden. Rond half 8 passeren we de Moldavische 
grens. Zonder problemen rijden we het land in. Opval-
lend zijn de enorme rijen vrachtwagens. Alle transporten 
vanuit Oekraïne worden gecontroleerd, de wachttijd is 4 
tot 5 dagen!!  

We rijden naar Balti om inkopen te doen voor de voed-
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selpakketten en dan door naar Soroca. Omdat er nog niemand 
aanwezig is bij het huis van Emma en Vasili, de lokale sociale 
werkers, maken we vast de voedselpakketten klaar en lopen een 
ommetje door de buurt. Daar komen we Emma tegen die net de 
bus uitstapt. We krijgen een snelle lunch aangeboden en nemen 
de stand van zaken in Moldavië door. Het armste land van Euro-
pa heeft veel te lijden onder de oorlog in Oekraïne. De kosten 
voor levensonderhoud zijn onbetaalbaar geworden en zelfs voor 
mensen met een normaal inkomen is het moeilijk geworden. We 
bespreken de houtactie en dit nieuws wordt dankbaar ontvan-
gen, de sponsor gezinnen beginnen de winter met een hout-
voorraad!  

Na de lunch nemen we een kijkje bij het nieuwe zondagsschool 
gebouwtje, dit is nog in aanbouw. Vanwege de hoge kosten is 
het werk nog niet klaar. Het streven is om dit wel, voor de win-
ter invalt, te realiseren. Daarna bezoeken we gezinnen. Het eer-
ste gezin bestaat uit 5 kinderen, waarvan de jongste is gedia-
gnosticeerd met autisme. De ouders wilden in het buitenland 
werken, maar werden tegengehouden bij de grens vanwege in-
complete documenten. Het is niet mogelijk om de kosten voor 
speciale therapie te betalen. Dit gezin wordt nog niet lang ge-
steund, maar is dankbaar dat zij hulp krijgen en komt ook naar 
de kerkdiensten. De moeder is in tranen omdat zij zo dankbaar is 
dat zij haar zorgen en verdriet kan delen.  

Het volgende gezin is nog schrijnender. Op bed in het kleine ka-
mertje ligt een man met uitgezaaide longkanker. De man is uit-
behandeld en wordt in deze laatste fase van zijn leven verzorgd 
door zijn vrouw. Als we met elkaar bidden voor dit gezin, knielt 
de vrouw aan het bed. Het verdriet is aangrijpend, evenals de 
dankbaarheid dat zij gesteund worden door de sociale werkers.  

Vanwege de vroeg invallende duisternis is het niet mogelijk om 
nog naar Niorcani te gaan. We nemen afscheid van Emma en 
Vasili en rijden in het donker terug naar Roemenië, vol van in-
drukken van deze dag. 

We worden afgezet in Iași en sluiten op de hotelkamer de reis 
met elkaar af. Na een korte nachtrust, (het is wederom 3 uur in 
de ochtend) worden we door een taxi naar het vliegveld ge-
bracht.  

De terugreis verloopt rustig. Om half 9 landen we op Brussel 
Charleroi Airport. Rond 11 uur arriveren we in Ridderkerk. Daar 
sluit Wim de reis af door te lezen uit Hebreeën 11: 8 tot 10.  

Het thema van de avondsluitingen deze week was de reis van 
Abraham, die vol vertrouwen een verbond sloot met een, voor 
hem, onbekende God. In dat vertrouwen ging Abraham de reis 
van zijn leven aan. Ook wij maken een reis, een levensreis. Een 
reis vol ontmoetingen met medereizigers, ook de afgelopen 
week heb ik veel nieuwe en bekende reizigers ontmoet. Hun ver-
halen en levens maakten indruk en doen mij elke keer opnieuw 
beseffen in welke bevoorrechte situatie ik leef. Ik ben dankbaar 
dat ik mij in mag zetten om de levens van anderen te verlichten, 
hoe klein die bijdrage soms ook is. Hopelijk kunt u, lezer, ook de 
reis van een ander verlichten door gebed of andere hulp voor 
onze Roemeense en Moldavische medereizigers.  
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 Eenvoudige Moldavische parjoales, met een krokant korstje en een sappige binnenkant. We nodigen je uit om sa-
men een Moldavische parjoala te proeven! Het vlees dat je voor de samenstelling gaat gebruiken, mag niet veel vet 
bevatten.  Je kunt varkensvlees/rundvlees gebruiken, maar je kunt elk soort vlees gebruiken dat je lekker vindt. 
Groenten zijn belangrijk in de samenstelling van parjoales, ze geven de sappige smaak van binnenuit. 

Hoe maak je Moldavische Parjoales Moldovanesti Simple? 
Dit recept is voor 20 stuks. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voorbereiden 

*Meng alle ingrediënten uit de bovenstaande lijst in een grote kom (uitgezonderd paneermeel en olie). *Breng op 
smaak met peper en zout. *Leg de paneermeel op een plat bord. *Maak met de hand ronde balletjes. *Rol elke 
parjoale(bal) door paneermeel en leg op een bord. 

Doe een ruime hoeveelheid olie in een pan en laat deze op middelhoog vuur opwarmen. Als de olie heet is, bak je 
de parjoales 3-4 minuten aan elke kant of tot ze een mooie, gouden kleur krijgen. 

Haal de  gefrituurde parjoales uit pan en leg ze op een bord met keukenpapier, voor de overtollige olie. 
Ze worden geserveerd met aardappelpuree, tomatensaus of gewoon met salade. 

 

 

 

 

 

 

 
Ze kunnen warm of koud worden geserveerd  Deze parjoales zijn heerlijk gemarineerd in tomatensaus. Ze worden 
geserveerd met aardappelpuree, eenvoudig met mosterd, salades, enz. 

Recept voor Moldavische gehaktballen 

(Parjoales Moldovansti Simple) 

Pofte Buna, eet smakelijk! 

Zonder         -of met tomatensaus      
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Hoveniersbedrijf Van de Graaf 

Van Eesterensingel 4 

2951 CK Alblasserdam 

Tel.: 078 691 64 09 

Mobiel: 06 – 430 223 92 
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