Reisverslag van het bezoek aan ons project in Roemenië in 2018.
In september 2018 bezochten Truus en Hein de Heer en Antoon en Anita Appel, ons project
in Raducaneni en brachten ook een bezoek aan Roman, waar zuster Patrizia woont en
werkt.
We reisden met onze campers en hadden afgesproken dat we apart van elkaar naar de
grens van Roemenië zouden rijden.
Hieronder een verslag van onze belevenissen.
Ma. 3 sept.
Met de campers op pad.
De afgesproken ontmoetingsplaats was op een
camping vlak over de grens in Roemenië, in
Oradea. Vlak voor de grens zagen we elkaar al
toevallig in een plaatsje, waar Anita wat
boodschappen deed.
We vonden al snel de camping met een zwembad
en een restaurantje, waar we reserveerden om
’s avonds te eten.
Na een welkomstborrel van de campingeigenaar
(Palinka, erg sterk) en wat uitwisselen van
vakantieverhalen, liepen we naar het centrum van Oradea. Hier zagen we mooie oude
gebouwen, waarvan er enkele mooi gerestaureerd waren.
Ons doel was om wat boeken in het Roemeens, voor het
kinderopvangcentrum te kopen. We zagen een winkeltje
met leuke sprookjesboeken en we kochten een stapeltje,
voor verschillende leeftijden. De prijzen bleken niet veel te
verschillen van de Nederlandse, dus erg duur voor de
Roemenen.
Omdat de temperatuur drukkend warm was, wilden we
niet te lang in de stad blijven, want het zwembad op de
camping lokte.
’s Nachts regende het behoorlijk en de volgende dag was
het gelukkig wat koeler.
In Oradea

Di. 4 sept.
De bestemming was het dorpje Nires, zo’n 3.5 uur rijden naar het oosten, door prachtig
landschap, met onderweg een paar picknicks. We zagen schaapskuddes langs de weg, ook
hooiklampen, alles handwerk. We kwamen door slaperige dorpjes, waar de tijd 50 jaar had
stil gestaan. Wel zijn de wegen een stuk beter dan een paar jaar geleden, mede door de
steun van de E.U.

Onderweg in
Roemenië

In Nires is een camping genaamd “het Zwaluwnest”, de
eigenaar is Roemeens, maar spreekt redelijk goed
Nederlands, geleerd van alle Nederlandse gasten.
Een schattige kleine camping, met simpel, maar
schoon sanitair. De eigenaar, Janosh, een erg lieve
man, beloofde ons een excursie aan te bieden in de
omgeving.
Daarom besloten we er 2 nachten te blijven. De enige
mensen die ook op deze camping stonden, kwamen uit Onderdijk en dat klikte meteen. We
hebben een erg gezellige avond gehad. Zij hadden een kindertehuis in Hongarije bezocht en
vonden nog een vergeten cadeau, wat ons onmiddellijk werd aangeboden om mee te
nemen naar Raducaneni.
Op camping “het Zwaluwnest”.

Wo, 5 sept.
Morgens met z’n vieren een prachtige wandeling
gemaakt op de berg aan de overkant van de
hoofdstraat. Er zijn hier geen routebordjes en we
vonden de weg op de navigatie van Hein.
Nog niet iedereen heeft
hier waterleiding.

We kwamen hier een Roma familie tegen die een nieuw huis aan het bouwen waren, op
een plek zonder waterleiding en stroom.
Zelfgebouwd door Roma familie
Orthodoxe Kloosterkerk

‘s Middags nam Janosh ons
mee in zijn auto naar een
klooster met een mooie
Orthodox Christelijke kerk,
waar op 15 augustus
(Maria-Hemelvaart) jaarlijks zo’n 10.000 mensen komen
voor de viering van dit evenement. Die bivakkeren dan in
het veld in de omgeving. Blij dat het al september is en
lekker rustig. Het unieke hier is, dat alle bezoekers een gratis maaltijd krijgen (vegetarisch).
Wij vonden het als rijke westerlingen, natuurlijk niet nodig om hier gratis te eten, maar
Janosh verplichtte ons min of meer om aan te schuiven in het eetlokaal. Het eten was
eenvoudig, groentesoep en grutjes, maar best lekker.

Kijkje in de gaarkeuken
Gratis maaltijd

Daarna nam hij ons mee naar een museum, van een Nederlander die in Roemenië woont en
hier een paar ouderwetse danslokalen heeft ingericht zoals vroeger. Hij gaf een leuke
rondleiding, waarbij op het einde nog gedanst werd. Een hele leuke middag.
Museum met danslokaal

Dansen in het museum

‘s Avonds hadden we afgesproken om te eten buiten onder de luifel bij Janosh en zijn
vrouw Clary. Ze zou goulash maken, maar we moesten zelf de tafel dekken, want daar had
ze geen tijd voor. Heerlijk gegeten, waarbij ook het stel uit Onderdijk aanschoof.
Pruimen ontpitten.

Na het eten werden alle campinggasten verzocht
om pruimen te ontpitten, met als betaling een
glaasje Palinka. Janosh zou de hele nacht de
pruimen gaan koken om jam te maken. Dit kon niet
overdag, want dan hadden ze last van wespen. Het
leek wel bollen pellen, telkens werd er weer een kist
pruimen leeggestort op tafel. Erg gelachen.
Het koken ging op een houtkachel met
roerinstallatie tegen het aanbranden. Het was heel
gezellig, mede door de Palinka.
Houtkachel met kookpot voor jam.

Do. 6 sept.
’s Morgens eerst een gratis bakje hete
jam gehaald, voor in de yoghurt, waarna
we ons klaarmaakten om te vertrekken.
Als u ooit in de buurt komt in deze
streek, is deze camping zeer aan te
bevelen. Zeer goedkoop, eenvoudig,
maar superleuk.
Vandaag besloten we via een omweg
naar de volgende camping te gaan, om
door de mooie natuur van het Nationale
Park, Munţii Rodnei te rijden. We hadden
Roma behuizing

geluk dat de weg daar juist geheel was vernieuwd en verbreed, dus het was eenvoudig
rijden. Prachtige omgeving met kleine dorpjes, waar de weg doorheen voerde.
In Moisei, vonden we een speelgoedwinkel, waar we verschillende bordspellen kochten
voor de kinderen in Raducaneni.

Overal langs de weg, paard en wagens, Roma die in plastic hutjes leefden, of in een
woonwagen met een paardje ervoor.
Ook veel kerken gezien, mooie nieuwe
huizen en oude vervallen krotjes.
Het was al 18.00 uur toen we bij de
camping aankwamen in Cozaneşti, iets
na Vatra Dornei aan de weg 17b. We
zaten hier hoog in de Karpaten, te koud
om buiten te zitten. Daarom aten we in
een restaurant, voor nog geen 10 euro
p.p. incl. drank en fooi en ’s avonds
zaten we in onze campers.
Vr. 7 sept.
’s Morgens erg veel mist, die later gelukkig oploste zodra we weer wat lager kwamen. Bij
een picknickplaats vlakbij onze campers, was een groep jagers een hert aan het slachten en
ook hadden ze grote vissen gevangen. Ze waren druk met de voorbereidingen van een
groots feestmaal.
We reden langs de rivier de Bistriţa over de weg 17b
en de 15 richting Bicaz.
Prachtige omgeving met mooie dorpjes, bossen en
landerijen.
Langs het meer van Bicaz was een mooie
picknickplaats om onze lunch op te eten. Hier hadden
we uitzicht op de boeren, die met de hand aan het
hooien waren.
Jagers en vissers die het feestmaal klaarmaken.

Aan het meer van Bicaz

Hooien met de hand

Daarna reden we naar de kloof van Bicaz.
Heel spectaculair en veel
haarspeldbochten. Aan het einde van de
kloof maakten we een kleine wandeling,
het pad was erg glibberig door een
regenbui.

’s Avonds aten we in het restaurant van het
vakantiepark waar we op het parkeerterrein
stonden.
Za. 8 sept.
Vandaag was de bestemming de stad Roman,
waar zr. Patrizia woont. Patrizia is met het werk
in Raducaneni gestart en was altijd in contact met de oprichters van onze stichting, Arie en
Willemien Bouma. Ze was de avond vóór ons bezoek teruggekomen van een vakantie.
Tegen de middag werden we hartelijk verwelkomd door zr. Patrizia. We hadden
regenjassen voor ze meegenomen en die waren
zeer welkom en de laarzen ook. We hadden ook
kaas en stroopwafels mee, wat gekocht was met
een gift van het bestuur van de nieuwe
boekenmarkt. Ook groentezaad, geschonken
door firma Pop Vriend uit Andijk.
We werden meteen aan tafel genodigd, waar we
een heerlijke 3 gangen maaltijd kregen.
.
Regenjassen
modeshow.

We zaten heel gezellig en praatten nog lang na. Twee zusters uit Raducaneni waren er ook
en we hoorden dat er minder studenten zijn die ondersteuning nodig hebben, dus willen ze
meer voor de kleinere kinderen doen. We wilden dit de volgende dagen, tijdens ons bezoek
aan Raducaneni, verder uitwerken.
Na de middag kregen we een rondleiding in het jeugdcentrum, wat de zusters samen met
een orthodoxe pastoor en zijn vrouw runnen. Er was juist een oefening aan de gang met
een volksdansgroep, en we werden getrakteerd op een korte voorstelling.

Dansles in het jeugdcentrum

Deze jongeren worden van de straat
opgevangen en krijgen ook les in
voedingsleer, hoe je gezond blijft en ook
muziek en creatieve onderdelen.
Ook de ouders krijgen hier voorlichting in
voeding en opvoeding. Een heel goed project
geleid door gemotiveerde mensen.
Na een vrij uurtje, waarin we wat
rondwandelden in een nabij park, was het
alweer tijd voor het avond eten. De zusters
verwenden ons met soep en brood, heerlijk.
De avond brachten we door in onze campers. We konden douchen bij de zusters in huis.
Prima voor elkaar.
Zo. 9 sept.
Bij de zusters is het vroeg dag. Twee van hen waren al om 7 uur naar de kerk geweest om
op tijd voor ons het ontbijt klaar te zetten.
Na het ontbijt zagen we de kerk en het centrum ernaast waar Patrizia werkt met
verslaafden. De pastoor vroeg ons nog of we de mis wilden bijwonen, maar we verstaan
toch geen Roemeens, dus we piepten er tussenuit.
Daarna verder de stad in gelopen naar het centrum. Veel kerken daar, waar op
zondagochtend allemaal kerkdiensten aan de gang waren. We hebben even gekeken bij een
Orthodoxe dienst. Iedereen staat daar, of knielt op de grond, bedekt met tapijten. Prachtige
schilderingen van binnen en van buiten.
Ja die kerken hoeven we niet te steunen.
We liepen ook door een wijk met dure
huizen en auto’s. Het is niet overal arm in
Roemenië.
Na het middageten, pasten de zusters de
regenjassen, die we hadden
meegenomen en hielden een modeshow.
Bij het afscheid hebben we de zusters
een geldbijdrage gegeven uit onze
stichting, voor het jeugdcentrum en de
verslavingszorg.

Afscheid van de zusters in Roman.

Onderweg, tijdens de rit naar Raducaneni hebben we in de stad Iaşi nog een stop gehouden
van een paar uur. In het centrum was gelukkig nog een parkeerplek voor onze campers.
We wandelden over de boulevard, met hele mooie gebouwen, we bezochten een paar
kerken, die prachtig waren van binnen en van buiten. Als laatste zagen we een prachtige
moderne cirkelvormige RK. Kerk. Prachtig licht daar binnen, met modern glas in "lood". We
hebben op deze zondag wel weer genoeg kerken bezocht.

Moderne RK kerk.

In Iaşi

Entree van een Orthodoxe Kerk

Daarna reden we verder naar Raducaneni, waar we voor de campers genoeg ruimte hadden
op het pad van het zusterhuis. We brachten alle cadeaus naar binnen, Dat ruimde mooi op
in de camper. Alle boeken, spellen, kaas en stroopwafels worden verdeeld door de zusters,
of blijft in het kinderhuis. De meegebrachte blikken met zaad, geschonken door Pop Vriend
uit Andijk, waren zeer welkom. De zusters laten het verdelen en in zakjes doen door lokale
vrijwilligers en verdelen het onder de arme gezinnen.
Welkomborrel in
Raducaneni.
Blikken met
groentezaad van Pop
Vriend uit Andijk

Na de avondmaaltijd hadden we een gesprek over
hoe het geld van onze stichting te besteden. We
spraken met zr. Krystyna en zr. Gabriëlla. Helaas
was de leidster van het kinderhuis, zr Maria Chiara
op vakantie, dus we moesten het doen met
informatie van de anderen. Het bleek dat er per
keer niet genoeg geld opgenomen kon worden. We
beloofden dit in Holland op te lossen.
Boeken en spellen voor de kinderen

De educatie van de jeugd is toch het belangrijkste middel om de armoede wat te
verkleinen. Het is jammer dat de Roma mensen, niet allemaal zijn te overtuigen om hun
kinderen naar school te sturen. De zusters promoten dit voortdurend en de Roma kinderen
zijn ook welkom in het opvanghuis voor extra begeleiding.
Camperplek tussen het zusterhuis en Casa Nazaret.

Ma. 10 sept.
’s Morgens maakten we na het ontbijt
eerst een wandeling door Raducaneni.
Er zijn heel veel kleine winkeltjes hier,
bijna allemaal voor de verkoop van heel
veel verschillende zaken. Sterke drank,
stoffen, levensmiddelen, schoenen,
kleding en nog veel meer, alles vanuit
dezelfde kleine ruimte.
We hebben wel een stuk of 5 cafeetjes
gezien een casino en een nachtclub.
Allemaal wat oud en smerig. Ook 3 apotheken. Veel huizen zijn alweer veel beter dan een
paar jaar geleden. Ook zijn er wat nieuwe huizen bij gebouwd, of verbouwd.
De jeugd had juist vanmorgen de eerste
schooldag en velen hadden bloemen bij
zich voor de leraar of juf. Met hun beste
kleren aan liepen ze naar school. Wij
spraken nog met een paar meisjes, die in
de hogere klassen zaten. Ze konden al
aardig Engels.
Eerste schooldag na de vakantie.

Om 10 uur hadden we een afspraak met
het verpleeghuis, waar we de bedden zagen die in 2010 door onze stichting gebracht
waren, ook hebben we daar een rondleiding gehad van het hoofd van de verpleegsters.
Een groet uit het verpleeghuis.

We zagen veel dezelfde patiënten als een paar jaar geleden.
Ze worden goed verzorgd en liggen in veel betere
omstandigheden dan in 2010, toen er nog oude bedden
waren. Nu is het een fris en schoon gebouw, het ruikt er
lekker. Voor de ramen hangen geen vodden meer, maar
lamellen. De patiënten helpen als dat mogelijk is ook mee
in de tuin en met de dieren. Ze zijn zo veel mogelijk
zelfvoorzienend.

De was hangt te drogen achter het verpleeghuis

De kachels worden met hout gestookt

Daarna middageten, weer een 3 gangen menu, heerlijk, zr. Gabriëlla kan goed koken.
’s Middags hadden we even tijd om wat rond te
fietsen. De laatste jaren zijn er wat meer wegen
verhard, dus dat was mooi.
Eindelijk wat meer verharde
wegen in Raducaneni

We vroegen de weg naar een familie waarvan
de oudste dochter niet meer op school zit
wegens depressie. Zij werd door onze stichting
financieel ondersteund, maar nu dus niet meer.
De hele fam. was thuis en we moesten
binnenkomen. Daar kregen we een glaasje
limonade en een stukje cake. Haar jongere
zusje wil ook graag studeren en als ze zover is
hoopt ze van onze stichting steun te krijgen.
Het was moeilijk om te communiceren, want
alleen de oudste spreekt gebrekkig Engels.
De vader kwam ook nog even van het land
waar hij werkt. Hij drinkt weer alcohol, maar hij
verdient toch geld. Het was schoon en netjes in
huis, maar erg armoedig. We konden er niet achter
komen wat er met de oudste aan de hand was.
Later hoorden we van de zusters dat ze veel in de
cafés en in de gokhal zit en veel met jongens
omgaat. Vandaar dat ze de steun hebben
ingetrokken.
Op bezoek bij een arme familie in Raducaneni.

Het is goed te weten dat de zusters heel verstandig
met het geld omgaan en alleen mensen steunen,
die ons geld niet verspillen.

Tijdens het vervolg van onze fietstocht kwamen we nog een groep Roma’s tegen, die waren
vreselijk aan het ruzie maken. Een luid gescheld over en weer. De vorige keer dat we hier
waren, hadden ze een krot van een huis, met zeildoek over het dak. Ze leken nu wel iets
betere omstandigheden te hebben, er was een huis in aanbouw. We hebben maar niet
geprobeerd om contact te maken.
Terug in het centrum zagen we ook nieuwe asfalt op de wegen rondom de kerk. De
Europese steun is nu ook hier zichtbaar.
Aan het eind van de middag was zr.
Krystyna klaar met haar patiënten. Ze is
fysiotherapeute en helpt de arme mensen
die niet naar de stad kunnen voor
behandeling. Ze had een afspraak voor ons
gemaakt met Ioan en Claudia Rocca, Deze
mensen zijn met niets begonnen en hebben
door heel hard te werken, een goed
bestaan opgebouwd, een mooi huis
gebouwd en hun 2 kinderen hebben goede
banen in Iaşi. De vorige keer dat we in
Raducaneni waren hebben we zoveel
armoede gezien en zr. Krystyna wilde ons nu
Op bezoek bij fam. Rocca
ook laten zien wat er hier mogelijk is als je hard werkt. Ioan heeft door een ongeluk
problemen met zijn rug gehad en kon niet meer lopen. Krystyna heeft met fysiotherapie
alles weer goed gekregen, waarvoor ze erg dankbaar zijn.
We werden onthaald met een Schnaps en daarna wijn.
Ook 3 soorten gebak, wat we allemaal moesten proeven.
Krystyna vertaalde alles en het was heel gezellig. Het is
dus wel mogelijk om hier een goed bestaan op te
bouwen. De zusters doen hun best om ook de minder
bedeelden te leren hoe je geld kunt verdienen, maar met
maar drie zusters kunnen ze natuurlijk niet zoveel.
De meeste arme gezinnen hebben alcoholproblemen. En
dan wordt het geld natuurlijk niet goed besteed. Claudia zal de zusters helpen om het
groente zaad uit Andijk eerlijk te verdelen.
Tijdens onze laatste avond bij de zusters praatten we over de mogelijkheid om een corridor
te bouwen tussen het zusterhuis en het kinderhuis. Deze staan op één perceel, achter
elkaar. In de winter is het zeer koud en er gaat veel warmte verloren als de kinderen achter
elkaar binnenkomen of weggaan. Een overdekte verbinding tussen beide huizen zou een
mogelijkheid kunnen zijn om veel stookkosten te besparen. Bovendien kunnen de zusters
dan ook droog oversteken.
Wij beloofden om dit thuis, met de rest van het bestuur te bespreken. Misschien is er ook
nog een mogelijkheid om zonne- energie te gebruiken voor verwarming van bv. het warme
water. Nu gebeurt dit alles nog met houtkachels.

De zusters zijn ondanks dat ze erg hard werken en heel vroeg opstaan, ontzettend blij en
houden van een grapje. Het was heel gezellig en we hebben erg gelachen.
Di. 11 sept.
Tijdens het vroege ontbijt hebben we nog even de laatste dingen doorgesproken. Na nog
een rondleiding in het kinderhuis, wat deze week weer open zou gaan voor naschoolse
begeleiding, was het tijd voor het afscheid.
Bij ons vertrek gaven de zusters ons nog een
doos vol druiven en tomaten voor onderweg,
die ze van de bewoners hadden gekregen en
waar ze veel te veel van hadden.

Afscheid van de zusters in Raducaneni

Zr. Gabriëlla en Zr. Krystyna op “bezoek” in de camper.

Antoon en Anita namen ook afscheid van Truus en Hein, want onze wegen gingen weer
scheiden. T. en H. via Tsjechië terug naar Holland en A. en A. via de Donaudelta en Bulgarije
naar huis.
Drie weken later waren we allemaal weer thuis en praatten nog wat na over de reis. Op
zondagochtend 30 september, sloeg het noodlot toe. Hein kreeg plotseling een
hartstilstand en reanimatie mocht niet meer baten. De man van Truus, die nog zo actief was
in Roemenië, en waar we zo’n mooie vakantie mee beleefd hebben, werd begraven op de
dag vóór zijn 75e verjaardag. We missen hem zeer.

2018, Anita Appel.

