
 

1 

Verslag Roemenië  april 2015. (tekst:  Anita) 

Hieronder het verslag van Antoon en Anita Appel, die een bezoek hebben gebracht aan Raducaneni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zr. Ana     Zr. Maria    Zr. Christina 

 

Het belangrijkste wat we daar ervaren hebben is: 

De zusters geven nooit zomaar geld weg. Eerst moeten ze wat van de familie weten. Ze willen dat ze tonen 

dat ze ook werken willen voor het geld en ook echt werk zoeken. Vaak zeggen ze dat ze geen werk hebben, 

maar denken dat het werk bij hen komt. Het is wel de bedoeling dat ze zelf zoeken.  

Als er ondanks het harde werk een tekort is, geven de zusters eerst etenswaren of goederen aan de 

mensen. Veel mensen weten niet met geld om te gaan en gebruiken het verkeerd. Ook de studenten 

krijgen hun porti in gedeelten. Ze moeten ook bewijzen dat ze zelf werk zoeken in hun vrije tijd. 

 

De zusters hebben ook een anti alcohol project. Elke week komen mensen bijeen, die meedoen aan dit 

project, ze krijgen support van de zusters en worden zo nodig ondersteund met goederen en etenswaren 

als ze bewezen hebben dat ze niet meer drinken. 

 

We hebben wederom ervaren dat het geld wat na overleg met onze stichting richting Raducaneni gaat, 

in uitstekende handen is en dat er absoluut niets over de balk wordt gegooid. We kunnen onze sponsors 

ervan verzekeren dat de armste, goedwillende gezinnen hiervan worden gesteund. We moesten daarom 

ook hun grote dank overbrengen aan de mensen in Holland. 

 

Casa Nazaret  
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Het verslag van dag tot dag: 

Donderdag 23 april vlogen wij, Antoon en Anita Appel, van Schiphol naar Boekarest. Daar stond onze 

huurauto klaar en om half 3 ’s middags begonnen we onze reis naar Raducaneni, die zo’n 6 uur zou duren.  

Het tijdsverschil met Roemenië is één uur.  Het was  prachtig weer, bijna geen wolken en een zacht windje. 

18 graden. 

De snelweg rond Boekarest en de lokale hoofdwegen waar we op reden zijn goed tot zeer goed 

geasfalteerd. Op de tweebaanswegen zijn brede vluchtstroken waar de auto’s gaan rijden als iemand wil 

passeren. Dit is een goed systeem, maar wel risicovol. 

De lente in Roemenië begint wat vroeger dat in Nederland. Dat was te zien aan de bomen, die al veel meer 

in het blad stonden. Heel veel prachtige bloeiende bomen gezien met witte en roze bloesems. 

We reden door veel akkerbouwland. Veel nog zwart of pas ingezaaid. In het begin vrij vlak, maar later meer 

heuvelachtig. 

Onderweg hadden we een pauze bij een wegrestaurant, erg goed eten en 4x goedkoper dan in Nederland. 

We zaten buiten op de veranda onder de namaak druiventakken. 

De lokale weg naar Raducaneni is heel wat slechter, met veel hobbels en bobbels, maar nog goed te doen. 

Het werd wel tijd dat we ons eindpunt zouden bereiken, want het begon al donker te worden. Deze wegen 

zijn heel slecht verlicht, alleen in de dorpen waar je doorheen rijdt, is wat verlichting. 

Hoe verder we naar het noordoosten reden, hoe meer paard en wagens je zag op de weg. Natuurlijk 

helemaal zonder verlichting, dus ’s avonds gevaarlijk om te rijden. Ook fietsers hebben geen verlichting en 

de mensen die langs de weg lopen, hebben ook geen lichtjes of waarschuwende kleding aan. 

Gelukkig kwamen we juist toen het helemaal donker was, in Raducaneni aan. 

De zusters onthaalden ons gastvrij met een kop thee en zelfgebakken cake. Zuster Maria sprak Duits en 

Engels, zuster Ana Tisea sprak alleen Engels en zuster Christina sprak alleen Duits, onderling spreken ze 

Roemeens, dus we spraken uiteindelijk alle talen door elkaar. Om 10 uur gingen we naar onze kamer. Een 

grote kamer met twee eenpersoons bedden, twee tafeltjes en twee kasten en een grote badkamer op de 

gang.  

We hoorden nog lang de honden blaffen in de omgeving, maar uiteindelijk gingen deze dieren ook slapen. 

 

Hoofdstraat in Raducaneni. Paard en wagens 

rijden tussen de auto’s 

 

Vrijdag 24 april stonden we om 7 uur op. Vóór het 

ontbijt kwam er nog een vrachtwagen met matrassen 

aan van een goede gever uit Zwitserland. Antoon heeft 

geholpen met uitladen. Daarna een heerlijk ontbijt met 

een eitje van de lokale kippen. 

Na gezamenlijke afwas met zuster Maria, nam ze ons 

mee naar de hoofdstraat in het dorp. Dit is de enige 

geasfalteerde straat hier, de rest is grind of modderweg. Hier is een openbare school voor kinderen van 6 

tot 16 jaar. Het gebouw is recentelijk gerenoveerd met steun van de Europese gemeenschap. 
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klaslokaal       schoolplein 

We spraken met het sectie hoofd van de bovenbouw, (highschool). Zij kwam juist terug van een bespreking 

met de burgemeester over een te maken schoolspeeltuin.  Het stuk grond waar de kinderen nu kunnen 

spelen is een stuk grond met wat grind en verder niets. Ze zoeken nog iemand die een plan kan maken en 

willen dan gras en tegels met een speelwerktuig. De burgemeester kon niet beloven dat er genoeg geld 

was voor de uitvoering, dus werden nog sponsors gezocht om mee te helpen. Wij kwamen dus net op tijd. 

De dame met wie wij spraken was lerares Frans, maar sprak ook goed Engels. We hebben afgesproken om 

via de mail verder te communiceren over eventuele hulp van onze kant. De bedoeling van onze stichting is 

om ook de werkgelegenheid te bevorderen in Raducaneni, dus het moet wel door lokale mensen worden 

gebouwd. Dit is bovendien veel goedkoper dan iets uit Nederland te laten vervoeren. 

Daarna lieten ze ons nog een paar lokalen zien waar de kleinere kinderen les kregen. Erg leuk om eens te 

kijken in een Roemeens klaslokaal. De kinderen zijn erg gedisciplineerd en stonden meteen op toen wij hun 

begroetten. Er staan houtkachels in de klassen en de jassen hangen in het lokaal.  

Op deze school zijn ook Roma kinderen welkom, maar meestal blijven die thuis omdat de ouders niet 

willen dat ze naar school gaan. 

Onder de ochtendpauze krijgen de jongere groepen allemaal schoolmelk en fruit, allemaal betaald door de 

staat. 

 

Daarna ging zuster Maria het eten klaarmaken en wij liepen naar het verpleeghuis waar zuster Ana Tisea 

die ochtend dienst had. Het oude gebouw waar we 5 jaar geleden waren, was afgebroken en het toen in 

aanbouw zijnde gebouw is inmiddels in gebruik genomen.  Het ziet er prachtig uit. Veel kamers met een 

eigen douche. Grote schone badkamers voor mensen die hulp nodig 

hebben. Ze hebben een eigen keuken waar 3x per dag voor ze 

gekookt wordt. De zieken liggen in de door ons geschonken bedden 

en waren zeer vrolijk. We zijn blij dat onze investering van 2010 

goed op z’n plaats is gekomen. Overal televisies en radio’s en mooie 

kleurige dekbedhoezen. 

Echt zoveel beter dan 5 jaar geleden, prachtig om te zien.  In dit 

verpleeghuis zijn mensen met een geestelijke en lichamelijke 

handicap. De mensen die nog kunnen lopen mogen dieren 

verzorgen in de tuin van het tehuis. Zo hebben ze kippen en ook 

twee koeien, waar van de melk gebruikt wordt voor de patiënten. 

 

Verpleeghuis in 2010 en de nieuwe situatie in 2015 
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kleine winkeltjes waar van alles te koop is 

 

 

 

Na een heerlijke warme lunch bij de zusters, zijn wij 

nog een uurtje het dorp in geweest om te kijken wat 

ze allemaal te koop hebben. Er zijn hier heel veel 

kleine winkeltjes die levensmiddelen en kleding 

verkopen. Eigenlijk hebben ze alles wat er bij ons in de 

supermarkt ook te koop is, maar dan in kleinere 

verpakking en kleinere aantallen. Vleeswaren, worst, 

kaas, blikken met voedsel, chips, frisdrank, wijn, bier, 

sterke drank, ijsjes.  Ook in koelkasten en koelvitrines. 

        De slager 

        Maar ook aan huis verkoop van een geslachte koe 

De prijzen zijn in lei net zoveel als bij ons in Euro. Er 

gaan 4 lei in een euro, dus eigenlijk is alles 4x 

goedkoper voor ons.  Deze mensen verdienen echter 

veel minder per uur, dus voor hen is het duurder. 

Ook hebben we een paar winkeltjes met kleding en 

schoenen bekeken. Heel moderne spullen, zoals bij 

ons, maar ook hier is de prijs 4x zo laag. De mensen 

kunnen hier dus alles kopen wat ze nodig hebben, 

alleen niet iedereen heeft genoeg geld om het te 

kunnen betalen. 

Er is nu ook een bank waar je geld kunt pinnen, het 

gemeentehuis is opgeknapt en er zijn verschillende dokters en apothekers. 

In het centrum is de boel flink opgeknapt vergeleken 5 jaar geleden. Een pleintje met banken en 

straatverlichting. Een groot beeld van Jezus, waar ze bezig waren om een plantsoentje aan te leggen. 

De straat waar Casa Nazaret staat krijgt binnen niet al te lange tijd asfalt tot aan het verpleeghuis aan het 

einde van de straat. Ze hebben al een fundering van grof grind aangebracht. Dat wordt dan de 2e verharde 

straat in Raducaneni. 
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Het hele beeld van Raducaneni is ook wat beter dan 5 jaar geleden. De jonge mensen lopen allemaal in 

moderne kleding en wij zagen niet zoveel Roma kinderen rondzwerven. Volgens de zusters komen er nu 

ook meer Roma naar de bijeenkomsten in Casa Nazaret. 

 

Later die middag nam Zr. Ana ons mee naar een familie 

aan de overkant van de hoofdstraat. Een zoon van hen 

wordt door ons ondersteund om te studeren in Iasi. De 

vader heeft ook succesvol aan het anti alcohol 

programma van de zusters meegedaan. Wij werden 

feestelijk onthaald door de vader en moeder, de opa van 

92 en het kleine zusje, die net haar huiswerk zat te 

maken. Een vreselijk kleine woning  van leem, met 3 

kleine kamertjes. Ze lieten trots de nieuwe koelkast zien, 

en het fornuis dat ze konden kopen omdat de oogst vorig 

jaar zo goed was. De koelkast staat gewoon in de kamer waar ook een bed (twijfelaar) stond. Deze wordt 

ook als bank gebruikt. Alle muren zijn gestukt en daarna behangen met kleden. 

Ook op de grond liggen losse kleden. We kregen een glaasje fris en ze boden 

zoute koekjes aan. We hebben erg gezellig gepraat en Zr. Ana vertaalde alles 

voor ons. De mensen waren heel erg vriendelijk en ook zo trots dat ze visite 

kregen van zulke “belangrijke” personen. Hun zoon was nog in Iasi en zou die 

middag terug komen. We moesten na afloop ook ieder een appel meenemen als 

dank voor onze komst. Gelukkig konden wij ze een paar zakjes zaad aanbieden 

van komkommer, rode biet en tomaten, die we in Spanbroek gekocht hadden.  

Op de terugweg zagen we nog een hele oude vrouw in haar tuin werken. Ze 

bleek verlaten te zijn door haar kinderen en ze  bewerkte de tuin in haar eentje. 

Ze heeft geen waterleiding en elektriciteit. De buren helpen haar vaak een 

beetje en halen water voor haar een stuk de heuvel af bij een water tappunt. Ook zij kreeg van ons 3 zakjes 

zaad. 

 

Na een vrij uurtje nam Zr. Ana ons om 17.00 uur mee naar de 

familie van Veronica, een andere student van onze stichting. Zij 

was net thuisgekomen van het internaat in Iasi waar ze studeert.  

Ook een onooglijk klein gebouwtje met maar twee kamers. Hier 

kregen we ook frisdrank en kleine koekjes. De vader zit in de 

gevangenis en de moeder moet het geestelijk gehandicapte zusje 

van Veronica verzorgen. Ook houdt ze een moestuin bij en helpt 

bij bejaarden in het dorp.  Wat een armoede, geen badkamer of 

wc in huis. Niet eens stromend water, ze moeten het halen uit de gemeenschappelijke put. Toch zag het er 

in huis opgeruimd uit. De zusters ondersteunen deze familie met kleine beetjes tegelijk omdat de moeder 

niet zo goed met geld kan omgaan. Veronica zelf heeft een baantje in Iasi als hulp in de keuken van het 

internaat. 

Terug in het zusterhuis alweer heerlijk gegeten en gepraat met de zusters. We hebben hen uitgelegd hoe 

de John Heddes Foundation is ontstaan. Morgen gaan we nl. naar de studente die door hen ondersteund 

wordt. We waren moe van zoveel indrukken en gebruikten de rest van de avond om dit verslag te schrijven 

en op tijd naar bed te gaan. 
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Zaterdag 25 april 

De zusters gaan elke dag om half 7 naar de H. mis in de kerk, dus ze hebben er al een hele ruk opzitten als 

we gaan ontbijten om 8 uur. 

Na weer een heerlijk ontbijt gingen we op pad.  Schuin tegenover het zusterhuis opende een buurman juist 

zijn poort met daarachter een tafel met pas geslacht vlees van zijn koe, voor de verkoop.  

 

Zr. Ana nam ons mee naar een familie die door ons 

wordt gesteund. Een armoedig huis, maar heel netjes 

van binnen, met veel kleden op de vloer en aan de 

wand. Een familie met een gehandicapt kind die vanaf 

de geboorte al een hersenafwijking heeft. Hij is 20 jaar 

maar heeft het niveau van een 2 jarige; kan ook niet 

praten. Angelica is 18 jaar en studeert in Iasi voor 

sociaal werker. De ouders werken alle twee heel hard 

op het land en de beide dochters helpen ook mee. Om 

de beurt passen ze op de gehandicapte zoon. Er is nog 

een broer die ook een tijdje heeft gestudeerd, maar nu    Familie van Angelica  

psychische problemen heeft, dus hij werkt alleen op het land.    

De vader was die dag jarig en we gaven hem 3 zakjes zaad voor zijn tuin. 

Ook hier was de familie erg blij dat ze “hoog bezoek” kregen en vroegen vooral hun dankbaarheid over te 

brengen aan de mensen in Spanbroek. 

 

Familie Bulai 

 

Daarna liepen we over de gelukkig droge modderwegen 

naar een ander deel van Raducaneni, naar de familie 

Bulai.  Hun oudste dochter Roxana wordt ondersteund 

door de John Heddes Foundation.  We kwamen bij een 

boerderijtje, veel modder om het huis, maar verder alles 

wel netjes opgeknapt. Roxana heeft 5 broertjes en zusjes 

die allemaal in huis rondliepen. Allemaal, ook vader en 

moeder, hadden hun beste kleren aangetrokken. We werden hartelijk begroet en kregen binnen koek en 

een glaasje fris. Wij brachten stroopwafels uit Holland voor ze mee en ook 3 zakjes zaad voor in de tuin. 

We hebben Roxana, die goed Engels sprak uitgelegd wie John Heddes was en waarom deze organisatie hen 

wil steunen. Ik heb beloofd om een foto van John naar haar te sturen, en een uitleg in het Engels over de 

steun die ze ontvangen. Zr. Ana vertelde dat de vader meegedaan had aan het anti alcoholprogramma van 

de zusters. Hij is nu van de drank af en werkt heel hard voor zijn gezin. 

De mensen waren heel vriendelijk en gastvrij, we mochten het hele huis zien,    ( drie kamers ) en alles was 

heel netjes. Daarna bekeken we hun paarden, één voor vader en een voor de zwager.  Aangeschaft omdat 

ze door hard te werken wat geld hadden verdiend, én met wat hulp van de zusters. Ook hadden ze een 

stierkalf in een boetje staan en heel veel kippen rond het huis.  Verder nog 2 varkens in een hok. De vader 

werkt heel vaak op het land, hij heeft druiven, mais en wat andere groente. De hele familie werkt mee op 

het land. Roxana hoopt dat ze in de zomervakantie een baantje in Iasi vindt. Ze studeert Engels en Italiaans 

en wil later vertaalster worden of lerares. 
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De vader leek wel wat op John Heddes, net zo’n hoge 

haargrens maar dan zonder baard. Ook is hij net als John 

heel handig en ijverig. Als zijn werk op het land klaar is 

werkt hij aan de renovatie van zijn huis. Hij maakt de 

blokken klei ook zelf om daarvan de lemen schuren te 

bouwen. Het huis van leem is later gestukt en schilderen 

gebeurt als er weer wat geld verdiend wordt. 

We denken dat John het een hele leuke familie had 

gevonden met al die vrolijke, goed opgevoede kinderen 

in huis. Dus het is heel goed dat de JHF daar geld aan geeft. Het komt werkelijk goed terecht en de familie 

is ook zeer dankbaar dat ze steun krijgen om de kinderen te laten leren. Ook hield John van paarden. De 

familie is zeer dankbaar voor alle hulp en ook voor de kleding en winterlaarzen voor de kinderen, die ze 

hebben gekregen van onze zending afgelopen oktober. 

 

Op de terugweg werden we telkens aangesproken door de mensen onderweg. De zusters zijn zeer geliefd 

en het nieuws dat er Hollandse gasten zijn, die zaad meebrachten is meteen in het hele dorp bekend. Wij 

werden dan ook aangesproken door een zwangere vrouw die ook graag zaad wilde voor haar tuin. Zuster 

Maria zei dat het hele hardwerkende mensen waren, dus het was daar wel goed besteed.  

 

In het zusterhuis aangekomen bleek de pater uit Roman en een medezuster en een postulante te zijn 

aangekomen voor het bijbelonderricht wat de jongeren die middag zouden krijgen. We kregen eerst een 

heerlijke Poolse maaltijd gemaakt door zuster Christina, uit Polen. 

 

’s Middags nam zuster Maria ons mee naar een gedeelte 

van Raducaneni, waar Roma mensen wonen, zigeuners 

dus. Het was maar 10 minuten lopen vanaf het 

zusterhuis. Eerst kwamen we bij een vreselijk arm gezin, 

waar allemaal zeer vieze kindertjes rondliepen. Heel veel 

rommel in de tuin en een dak wat bijna in elkaar stort. 

Dat moet wel lekken als het regent. De familie leeft 

eigenlijk meer buiten dan binnen. Men kookt op een 

houtvuurtje met een pan erop, onder een afdakje. In een 

ruimte zonder ramen staan een paar bedbanken. Hier 

slapen 8 personen, ongelooflijk. De vader zat buiten op een krukje en de moeder was in een soort 

kinderbadje een was aan het doen. Het water was donkerbruin, dus de was zal wel lekker schoon 

geworden zijn. Overal hingen kleren aan de lijnen. Het water halen ze uit een put, even verderop. 

Ze hebben geen elektriciteit en de wc hebben we niet gezien, maar die zal ongetwijfeld buiten zijn. Ik vond 

het zo erg dat ik ze niets kon geven, dus heb ik ze allemaal een dropje gegeven van een rolletje dat ik nog 

in mijn tas had. De zuster kende een paar van de kinderen, die elke woensdag naar de kinderopvang 

komen in Casa Nazaret.  Verder gaan deze kinderen niet naar school. 

 

Hier vlak bij staat nog een zigeunerhuisje, wat we daarna bezochten. Deze mensen leven een stuk netter. 

Ze hebben ook geen elektra en geen water, maar de lemen huisjes zijn in ieder geval opgeruimd. Pannen 

hangen aan spijkers aan de muur. De kleding ligt keurig in stapeltjes op de bank (geen kast) en ze waren 

ook aan het werk in de tuin. De zoon was al getrouwd en was aan het werk in de tuin. Jammer dat ik 
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vergeten was het zaad mee te nemen, maar de zusters zouden het aan ze geven 

als ze bij hen komen. De vrouw liet zien dat bloemen in de tuin, bijna bloeiden 

en als dat zover was zou ze een bos bij de zusters brengen. Dan geven de zusters 

meestal wat levensmiddelen ervoor terug. Ze geven ze nooit geld, want dat 

wordt aan alcohol of sigaretten besteed. Ook deze kinderen mogen naar school, 

maar vaak komen ze niet. 

Prachtige kinderen met hele knappe koppies, maar o wat leven ze in armoedige 

omstandigheden. 

Op de weg terug zagen we ook verschillende opgeknapte huizen. Hier wonen 

mensen die in het buitenland wat geld hebben verdiend en daarvan hun woning 

konden verbeteren.  

Je ziet werkelijk hele grote verschillen. Alles staat door elkaar. 

 

Ontmoeting met de studenten. 

Er was een grote groep jongeren aanwezig voor de 

bijbelcursus en de studenten die door ons ondersteund 

werden bleven na afloop zitten. ( 17 van de 27) 

Eerst vertelde ik wat over onze stichting en hoe wij het 

geld ervoor verzamelen. 

Ook heb ik de foto’s laten zien van de boekenmarkt van 

vorig jaar. 

Ik heb de jongeren een compliment gegeven omdat ze zo 

hard studeren en de hoop uitgesproken dat iedereen een 

diploma zou halen en daarna hun familie zou kunnen 

ondersteunen. 

Daarna heb ik wat verteld over de meisjes uit 

Hoogwoud, die vorig jaar bij hen op bezoek waren 

geweest om hun gouden Award for young people te 

behalen.  

De jongeren die de meisjes onderdak hebben gegeven, 

waren ook aanwezig en we hebben met elkaar gepraat. 

Ze hebben nog steeds contact via facebook. 

Ik heb de studenten bedankt dat hun families zo gastvrij 

waren en zo gul voor de dames. 

Toen was het de beurt voor de studenten om aan ons 

vragen te stellen. 

De grootste vraag was waarom wij toch zoveel voor hen, 

die zo ver van ons af wonen, willen doen. Wij hopen dat 

ze het later, door hard studeren en werken, beter zullen 

hebben dan nu. 
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Een van de studenten had een grote chocoladecake in 

hartvorm gemaakt met daarop   “Thank you”  

geschreven. Dat was zo aardig. We hebben de cake in 

20 stukjes verdeeld en iedereen wat gegeven. Hij was 

heerlijk. 

Daarna hebben we nog gesproken over de toekomst 

van de jongeren. Dat ze zo mogelijk moeten proberen 

om werk te zoeken in Roemenië of werk te creëren 

voor anderen hier. De jongeren waren erg enthousiast 

en dankbaar voor alles. Wij zouden deze dank 

overbrengen aan de mensen in Spanbroek. 

Antoon heeft met één van de studenten, André Balint, 

gesproken over de opzet van een grotere wijnmakerij 

hier in Raducaneni. Er is hier veel wijnbouw, maar alle boeren maken zelf wijn of ruilen de druiven voor 

andere goederen. Er is hier zo wie zo, veel ruilhandel door een tekort aan geld. Ook zr. Ana wist iemand die 

een wijnmakerij wilde beginnen.  Binnen een paar jaar zal er ook wel zoiets komen. 

Het meisje wat de cake gemaakt had, Marta Augustin, nam het woord en bedankte ons nogmaals voor de 

mogelijkheden die wij ze gegeven hadden om te studeren. Het werd helemaal emotioneel. 

Na afloop hebben we nog wat individuele jongeren kunnen spreken en ze waren allemaal enthousiast voor 

hun studie en de toekomst. 

Het was een hele mooie afsluiting van de middag. 

 

Onder het avondmaal hebben we ook weer gesprekken met de zusters gehad. 

We hebben gesproken over alles wat ze nodig hebben, en waarbij wij ze kunnen steunen. Ze hebben bv. 

hout nodig om de kachel te stoken in de winter in Casa Nazaret. Ze willen ook graag nieuwe schommels 

kopen voor het speelwerktuig in de tuin. 

Er zullen dit jaar 6 jongeren af studeren en op dit moment hebben ze al een aanvraag voor 2 nieuwe 

jongeren. Maar na de zomer zullen dat er meer zijn. 

In november kan Ana een nieuwe lijst maken van de studenten van volgend jaar. 

 

Ook hoorden we dat,  om een baan te krijgen in bv. het verpleeghuis,  moeten de mensen eerst 1000 lei 

betalen. (corruptie) Hiervoor moet eerst dus een lening worden afgesloten. Als mensen dus echt iets willen 

verdienen moeten ze eerst alle leningen terugbetalen. 

 

Er zijn helaas bijna geen mogelijkheden voor landbouw en veeteelt onderwijs hier. De boeren werken nog 

heel kleinschalig en bijna alles gaat met de hand. 

De opbrengsten zouden veel meer kunnen zijn, omdat dit een vruchtbaar gebied is. 

 

Ook foundations uit Zwitserland en Oostenrijk dragen bij aan de hulp. 

De Europese unie draagt ook veel bij voor renovatie van openbare gebouwen 
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Na het eten was er een bijeenkomst van jongeren die oefenen moesten voor een dans uitvoering bij de 

jaarlijkse jongerenbijeenkomst van de kerk. 

De jeugd komt graag en vaak naar Casa Nazaret. Ze voelen 

zich er thuis, ze kunnen er tafeltennis spelen en zaten 

tussen het dansen door, te kaarten in de keuken. 

De dansoefening werd begeleid door een kapelaan die er 

niet als zodanig uitzag. Het was gewoon een jonge vent die 

mee stond te dansen en de muziek te regelen. Er was ook 

nog een hulpkapelaan die hielp. 

Tussendoor gingen de jongeren wat drinken in de keuken  

( water)  en niemand stond buiten te roken. Ze gingen ook 

heel relaxed met elkaar en de zuster om. 

Het dansen was heel gezellig en de jeugd oefende goed. 

Het was een zelfgemaakte dans op volksmuziek. 

Na afloop hebben Zr. Ana en ik ook nog meegedanst. Het was erg leuk. 

Wat leuk dat hier de jongens ook van dansen houden. Dat is in Nederland wel anders. Elk weekend komen 

de jongeren ’s avonds naar Casa Nazaret om te ontspannen. Ze gedragen zich heel verantwoordelijk en 

hebben heel veel lol. 

 

Zondag 26 april. 

‘s Nachts  om half 1 arriveerden andere gasten uit Oostenrijk. Ook mensen die bij een hulporganisatie 

horen. Iedereen krijgt gastvrij onderdak bij de zusters. 

Na weer een heerlijk ontbijt gingen we om half 9 naar de markt vlak bij de kerk. 

Hier is van alles te koop. Kleding, schoenen, huisraad, 

groente, eieren, kippen, kaas en alles wat zelf gemaakt is 

en te verkopen is. 

De prijzen zijn wederom hetzelfde in Lei, als wat wij hier 

in Euro’s betalen. 

Wel veel schoenen van mindere kwaliteit, zoals hier 

Bristol of Schoenenreus. 

 

 

 

Om half 10 begon de kerk en het was een kindermis. 

De kapelaan, die gisteren nog lekker stond te dansen 

met de jeugd deed de mis. In het eerste gedeelte 

stelde hij vragen aan de kinderen die ze ook 

beantwoorden. Daarna vertelde hij nog wat over die 

vraag.  Uiteraard alles in het Roemeens, dus 

onverstaanbaar voor ons. 

De tekst van de liederen die gezongen werden, waren geprojecteerd op een groot scherm met een power 

point programma. Erg modern dus. 

We zongen mee met de onbegrijpelijke tekst die op het scherm stond. Het woord Alleluja was wel bekend. 

Bij de communie ging niet iedereen naar voren. Later hoorden we dat hier alleen mensen gaan die eerst 

gebiecht hebben. 
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Na een uur was de mis afgelopen en dronken we nog wat in het zusterhuis. 

Daarna namen we afscheid en vertrokken voor een prachtige rit naar Botosani, in het noorden van 

Roemenië. 

 

De twee volgende dagen maakten we kennis met een pastor van een protestantse gemeente, die voor 

Dorcas werkt. Met hem hebben we gesproken over uitwisseling van kennis voor beide projecten. 

Ook hebben we Zr. Patrizia in Roman bezocht. 

Zij leidt daar een meisjesinternaat en starten daar ook een anti alcoholproject. 

Een medezuster werkt met jonge Roma kinderen en buitenschoolse opvang. 

Dinsdag 28 april bleek het nog een lange weg naar Boekarest, maar we kwamen op tijd voor ons vliegtuig 

naar Amsterdam. 

 

Zr. Patrizia en haar collega’s in Roman. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


