Verslag dubbeltransport Lexmond – Dorohoi Zomer 2018
Op 5 juni 2018 is het dan weer zover; twee afgeladen trailers verlaten in alle vroegte het terrein van
Jan van Zessen. Vier chauffeurs, Johan Bikker, Arie Uittenbogaard, Jan van Zessen en Anton Langerak
zetten goedgehumeurd koers richting Roemenië om daar drie dagen later in goede welstand te
arriveren.
In Hongarije leveren wij een klein gedeelte van de lading af als vriendendienst aan de stichting
“MeHoRo” te Meerkerk. De reis zou probleemloos kunnen verlopen als de Hongaarse douane zich eens
volwassen ging gedragen. Maar uit de verte zie je al dat ze je het leven zuur gaan maken en elke keer
opnieuw ben je benieuwd wat ze nu weer bedacht hebben en omdat alles in het Hongaars gaat zullen
wij er nooit iets van snappen. Na veel heen en weergeschuif van de documenten, op- en afzetten van
brillen, wisselen van de wacht en onder voortdurend roepen van: problem, problem, met als hoogtepunt
opsluiting in een wachtlokaal weten de douaniers het zelf niet meer en laten ons doorgaan.
Dan het warme onthaal in Dorohoi; op slag ben je alle narigheid van onderweg vergeten.
Omdat Arie voor de eerste keer mee is maken we hem de namen van al onze vrienden en de
familieverbanden duidelijk en binnen de kortste keren is ook hij vertrouwd met iedereen.
Een mooi programma, compleet met o.a. barbecue en kerkdienst maken het weekend opnieuw
onvergetelijk.

Er was natuurlijk ook tijd om gezellig te eten

Op zaterdag worden de trailers gelost door een ervaren team van Roemeense helpers en op maandag
brengen we nog een gedeelte naar Radauti Prut, een dorpje op het drielandenpunt Roemenië, Moldavië
en Oekraïne. Ook daar ondervinden we veel dankbaarheid.
Op dinsdag is er alweer het onvermijdelijke afscheid en met een tussenstop in Oostenrijk voor
teruglading (2 vrachten riet, waardoor we geheel uit de kosten zijn) rijden we op donderdagavond om
klokslag 8 uur Lexmond binnen.
De laatste transporten??
Daar is het laatste woord nog niet over gesproken.
Anton Langerak

