
1 

Nieuwsbrief 
Februari 2020 

21e jaargang 

nummer 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  



2 

Van de redactie 
Dit keer geen Nieuwsbrief vlak voor de kerstdagen, maar ruim een maand 

later. We hadden eigenlijk niet genoeg kopij om een hele Nieuwsbrief te 

vullen, en het is ook wat onbevredigend wanneer er in de Nieuwsbrief al-

leen wat algemene informatie staat. Daarvoor zijn de kosten voor het uit-

brengen van de Nieuwsbrief eigenlijk te hoog; en we gaan vanzelfsprekend 

heel zuinig en verantwoord om met alle donaties die we van u ontvangen. 

Vandaar dat u de Nieuwsbrief van 2020 nu ontvangt, vlak voor de Open 

Avond op 2 maart. 

Ik weet niet hoe het u vergaat, maar wanneer ik het woord “Roemenië” 

ergens zie staan, dan is mijn aandacht al snel getrokken. Veel meer, dan 

wanneer ik bijvoorbeeld iets over Bulgarije of Servië lees. Dat heeft natuur-

lijk alles te maken met onze stichting. Onze affiniteit ligt bij Roemenië, veel 

meer dan bij andere landen. De oorsprong daarvan ligt in de persoonlijke 

contacten van vroegere bestuursleden van de stichting, Anne en Tiny van 

Soest. Met hen is het allemaal begonnen, en hoewel ze nu dus het stokje 

hebben doorgegeven, blijven ook de huidige bestuursleden sterk betrokken 

bij dit Oost-Europese land. Dat zal u niet verrassen. 

In deze Nieuwsbrief vindt u, naast de bekende rubrieken, een dankwoord 

bij het afscheid van Anne, bestuurder van het eerste uur. Daarnaast vindt u 

ook uitgebreidere informatie over ons project Meals on Wheels, en meer 

achtergrondinformatie over onze activiteiten. Zodat u na het lezen van deze 

Nieuwsbrief weer helemaal “bij” bent. 

Peter Kleppe 

En: we zoeken nieuwe donateurs. 

Dus geef deze Nieuwsbrief ook eens door aan de buren! 

 

 

 

Bezoek de Open Avond op maandag 2 maart 20:00 uur 

Lux Mundi; Zuidernes 45 
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Van de bestuurstafel: voorzitter 
Het eerste jaar voor het nieuwe bestuur zit er op. We hebben best wel veel 

vergaderd. En dat komt omdat het voor ons allemaal nog wat onwennig is. 

We zijn allemaal min of meer in het bestuur gerold, en dan duurt het even 

voordat iedereen zijn of haar draai gevonden heeft. Waar bij het vorige be-

stuur alles min-of-meer op de automatische piloot ging, moesten wij op veel 

zaken het wiel opnieuw uitvinden. Daarbij doen we nog regelmatig een be-

roep op de vorige bestuursleden, die daarvoor allemaal gelukkig ook be-

schikbaar zijn, voor het verlenen van adviezen, maar ook voor de organisa-

tie van de oliebollenactie. Voor dat laatste was Rinus Langerak weer be-

schikbaar. De oud-bestuursleden draaien nog graag mee. Maar we hebben 

beloofd, als nieuw bestuur, dat we geen misbruik van hun welwillendheid 

zullen maken. We moeten maar leren om op eigen benen te staan. 

We hebben ongeveer 6 keer vergaderd het afgelopen jaar. Dat doen wij bij 

toerbeurt bij één van de bestuursleden thuis. En zo leer je elkaar als be-

stuurslid ook veel beter kennen. Ik kan u wel verklappen: we vormen met 

z’n zevenen (straks, wanneer Anne weg is dus met z’n zessen) een gezellig 

maar ook een constructief bestuur. En hoewel we natuurlijk allemaal over-

tuigd zijn van de noodzaak van ons werk, helpt het natuurlijk wanneer we 

ons werk ook met de nodige gezelligheid en humor kunnen doen. 

We hebben in 2019 veel minder transporten georganiseerd dan in vooraf-

gaande jaren. In het verleden deden we wel 10-12 transporten. In 2019 wa-

ren dat er “slechts” 5, waarvan wij er zelf 3 hebben gesponsord, en 2 zijn er 

betaald door onze zusterstichting in Roemenië Obed Edom. Dat we minder 

transporten zouden doen was ook afgesproken met onze Roemeense vrien-

den. We zouden ons veel meer gaan richten op het transport van kleding 

en klein-meubelen. En dat hebben we dus ook gedaan. We hebben veel 

minder grote bankstellen, kasten, complete keukeninrichtingen of school-

meubilair vervoerd. 

We dachten eerst nog, dat we kleding zouden gaan inkopen op enkele be-

kende adressen, zoals het Leger des Heils. Maar daar zijn we van afgestapt. 
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Want we hebben ontdekt, dat we veel efficiënter zèlf kleding kunnen inza-

melen in onze eigen dorpen. We staan nu elke 2e zaterdag van de maand bij 

ofwel de NH-kerk van Lexmond ofwel die van Hei- en Boeicop. En die for-

mule werkt goed! We krijgen op deze manier veel goed bruikbare spullen 

binnen, en allemaal gratis. Houdt u de kranten en de kerkbladen in de ga-

ten; daarin staat altijd te lezen wanneer de inzameldagen precies zijn. 

 

Peter Kleppe, voorzitter 

 

Van de bestuurstafel: secretaris 

Zoals gebruikelijk in de Nieuwsbrief ontvangt u een verslag van de activitei-

ten van de stichting. Ik kan u vertellen dat we als bestuur niet stil hebben 

gezeten. Dankbaar kunnen we melden dat naast ons vele vrijwilligers staan.  

De laatste zaterdag van augustus stonden we traditiegetrouw op de Jaar-

markt in Lexmond. We hebben een spandoek laten maken voor in de kraam. 

Foto’s werden gepresenteerd via een beeldscherm. De verkoop van Roe-

meense wijn en honing was goed.  

Donderdag 21 november was de Wintersfeermarkt. In een gezellige ver-

lichte kraam hebben we weer goede contacten gelegd, honing en wijn ver-

kocht en enkele nieuwe donateurs verwelkomd. Ook voor de kinderen wa-

ren er leuke prijsjes, door het kopen van een ‘gouden’ ei. 

Zaterdag 14 december hebben we met veel vrijwilligers oliebollen en appel-

beigenets verkocht in Lexmond. 2 bestuursleden hebben die nacht meege-

holpen met bakken waardoor de netto opbrengst meer was dan vorig jaar. 

Dankzij de hulp van Rinus Langerak en zijn hulptroepen een zeer mooi re-

sultaat. Dank aan alle verkopers en kopers. 

 

Transporten 

In september is een deeltransport naar Roemenië gegaan. Kleding, kleine 

meubelen en huishoudelijke artikelen zijn nog steeds zeer welkom. Ligia 
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schreef ons dat veel kleding en spullen van goede kwaliteit was, en daar-

door snel verkocht was. Er is grote behoefte aan kleding en klein-meubelen. 

In oktober is er weer een gesponsorde vracht naar Dorohoi gegaan. En be-

gin februari 2020 is het eerste transport van het nieuwe jaar vertrokken. 

 

Opslag 

De opslag van de spullen kan en mag nog steeds in de schuren op Lakerveld. 

Voor hoelang is onbekend. We blijven zoeken naar een andere plek. Als u 

een idee heeft, horen we het graag. Er staat nog veel te wachten op een 

volgend transport. De maandelijkse inzamelingen op de kerkpleinen in Lex-

mond en Hei-en Boeicop leveren veel goede spullen op. Dit willen we in 

2020 voortzetten. Het eerstvolgende inlevermoment is op zaterdag 29 fe-

bruari in Lexmond. Als u niet in de gelegenheid bent om te komen, dan kunt 

u altijd bellen met Jan van Zessen, tel 06 - 2734 7584.  

 

Meals on Wheels 

In december 2019 hebben een mail van Simone gehad met een actuele lijst 

van de mensen die eten krijgen middels Meals on Wheels. Onze vaste con-

tactpersoon bij onze tegenstichting in Roemenië, Simone schrijft: “Enkele 

van de mensen die we hebben geholpen, zijn nu overleden. Er is een acute 

behoefte om door te gaan en een warme maaltijd te bieden voor zoveel 

ouderen in het Dorohoi-gebied. ‘Meals on Wheels’ is zo geweldig. Ik heb dit 

jaar meer tijd doorgebracht in Roemenië vanwege de noodzaak om voor 

mijn ouders te zorgen. Ik had meer tijd om aan dit project te besteden en 

Joseph (voorganger in lokale Baptistenkerk) te vergezellen bij het bezorgen 

van de maaltijden. Deze mensen waarderen de maaltijden erg, ze hebben 

hulp nodig en dit is een geweldige zaak die je geld en je tijd waard is. Het 

eten dat we leveren is ook voedzaam en erg lekker! 

Er zijn een paar bijzondere situaties bijgekomen, bijvoorbeeld van een jonge 

vrouw die in een greppel/sloot woont. We kunnen haar het eten niet in haar 

handen geven, omdat ze het waarschijnlijk naar ons teruggooit. We laten 

de maaltijden achter bij haar dochter die in staat is om haar voeden. In de 
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koude winter slaagt het ‘gemeentebestuur’ erin haar naar een ziekenhuis 

te sturen. 

Ik geloof persoonlijk dat dit project geweldig is in de wintermaanden, wan-

neer het voor ouderen moeilijker is om op pad te gaan. 

Weten dat iemand honger heeft, is zo'n droevig gevoel, maar te weten dat 

je hem of haar een maaltijd kunt brengen is een gevoel dat je moet koeste-

ren. Vooral als iemand aan huis gebonden is. We hebben een paar ouderen 

die aan huis of zelfs aan bed gebonden zijn. Ik zag vaak de vreugde om ons 

in hun huis te hebben. Dan voel je dat je tot een zegen voor die arme, zeer 

behoeftige mensen kunt zijn.” 

Zoals u kunt lezen is dit project hard nodig. Verderop in deze Nieuwsbrief 

leest u meer over de maaltijdverstrekking. Mede door u als donateur is het 

mogelijk om een aantal ouderen van maaltijden te voorzien. Wat zou het 

mooi zijn als we nog meer maaltijden kunnen uitdelen. Daarom de oproep: 

help mee om nieuwe donateurs te krijgen. Als u iemand weet, geef het door 

aan het bestuur. Alvast hartelijk dank. 

 

Een hartelijke groet, 

Netty de Groot 

 

Van de bestuurstafel: penningmeester 

Voor het eerst een stukje schrijven voor de Nieuwsbrief, best wel spannend, 

en het zal er ook anders uit zien dan bij Anne. Bij Anne voel je zijn verbon-

denheid met Roemenië in alles wat hij zegt en schrijft en ook omdat hij een 

nauwe omgang heeft met Roemenië. Dit moet bij mij nog groeien. 

De financiële gang van de afgelopen periode, dan praten we over juni/juli 

2019 tot heden. 

De website is volop in de lucht en daar wordt gebruik van gemaakt en dat 

doet ons goed. Maar dat mag nog meer en daar willen we ons best voor 

gaan doen om dit meer te delen. Met dank aan Kees Streefkerk die dit voor 

ons heeft verzorgd. 
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De collectes die zijn gehouden in de kerken hebben het mooie bedrag op-

gebracht van ruim € 1.700,-; hiervoor dank. Ook verkochten we wijn en ho-

ning, steeds meer liefhebbers weten ons te vinden. 

Eind juni is er weer een transport gegaan naar Dorohoi, met de chauffeurs; 

Jan van Zessen en Kees Verhoef. Op dit transport zaten veel meubels, keu-

kenspullen, klein-meubelen en veel kleding, en weer allemaal kosteloos ver-

zorgd door Johan Bikker. 

Ook is de Nieuwsbrief in deze maand verspreid. Wij als bestuur hebben ons 

zelf voorgesteld, er was een mooi verhaal te lezen over de reis van Jan van 

Zessen en Kees Verhoef en er is een stukje geschreven over het beleidsplan. 

In augustus was er de rommelmarkt in Lexmond waar we actief aan hebben 

deelgenomen met enthousiaste vrijwilligers en het bestuur. De opbrengst 

van ruim € 485,- was een feit. 

In september was er een vraag vanuit Roemenië voor kleding e.d. Er is een 

transport geregeld vanuit Roemenië en deze trailer is hier volgeladen met 

veel kleding en klein-meubelen. 

In oktober is er vanuit Roemenië een vrachtwagen geregeld en hier vol ge-

laden voor Obed Edom. 

Op de wintermarkt van 21 november waren wij ook aanwezig met wijn, ho-

ning en een grabbelton, wat een mooi bedrag heeft opgeleverd van 

€ 222,50. 

Op 14 december hebben we de traditionele oliebollenactie gehouden wat 

een bedrag opleverde van ruim € 1700,-. Dat was meer dan gebruikelijk en 

dat kwam mede door het meebakken van Johan en Anton. 

In december is er geen Nieuwsbrief uitgegaan omdat er niet veel nieuws te 

melden was en er tijdsdruk heerste! 

Heidi Huiting, penningmeester 

 

Tot zover de financiën voor de tweede helft van 2019. De cijfertjes publice-

ren we nog gedetailleerder op onze website. Dat is ook een verplichting die 

wij als ANBI-instelling hebben. Want dat willen we natuurlijk blijven. Dat is 

voor u en voor ons interessant! 
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Anne Bedankt! 
En dan is het ineens zover. Ook Anne van Soest neemt afscheid van het be-

stuur. Van alle andere leden van het oude bestuur hebben we vorig jaar al 

afscheid genomen. Maar Anne, als penningmeester, was gelukkig bereid 

om nog een jaartje aan te blijven, zodat de nieuwe penningmeester Heidi, 

goed ingewerkt kon worden. Maar dat jaar zit er nu op. En op de open 

avond van 2 maart nemen we afscheid van Anne. Tiny en Anne zijn verhuisd 

naar “de overkant” (Lopik) en ze komen veel minder in Lexmond. Maar, op 

afstand blijven ze natuurlijk wel betrokken. 

Anne heeft helemaal vanaf het begin aan de wieg gestaan van onze stich-

ting. Hij heeft eerst binnen de eigen hervormde gemeente enthousiasme 

gekweekt voor hulpprojecten in Roemenië. En later betrok hij er ook de ge-

reformeerde kerk bij. Maar ik ga hier niet de hele geschiedenis van onze 

stichting herhalen. Als donateur hebt u zelf in al die jaren de Nieuwsbrieven 

kunnen lezen, met daarin de vaste bijdragen van Anne. Ik durf rustig te zeg-

gen: zonder Anne was onze stichting er niet geweest. 

Op de open avond gaan we hem natuurlijk toespreken en uitgebreid bedan-

ken. En we wensen hem en zijn lieve Tiny alle goeds en Gods zegen toe op 

hun levenspad. Hartelijk dank voor alles, en het ga jullie goed. 

 

Peter Kleppe 

Terugblik van Anton 
Het is een jaar geleden dat wij als geheel nieuw bestuur onze opwachting 

maakten, een spannende maar ook uitdagende onderneming. Uitdagend 

omdat we voor de bijna onmogelijke opdracht stonden om een goed func-

tionerend en zeer ervaren bestuur op te volgen dan wel te vervangen. Span-

nend omdat wij eensgezind overtuigd waren van de noodzaak de stichting 

voort te zetten maar we nog helemaal niet wisten of dit wel goed uit zou 

pakken. 

Een jaar later mogen wij vaststellen dat we de zaak aardig in kaart hebben 

gebracht en iedereen zijn plekje binnen het bestuur heeft gevonden. 
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Natuurlijk stuiten we nog regelmatig op problemen want wat voor het oude 

bestuur lopend werk was is voor ons soms wel wat onwennig. 

Voor onszelf is het van belang dat we in goede harmonie vergaderen en 

steeds weer op één lijn weten te komen en dat we zo van lieverlede een 

nieuwe structuur kunnen vormen. Voor onze donateurs en vrijwilligers 

geldt dat onze werkwijze begrijpelijk en doorzichtig moet blijven. 

We prijzen ons zeer gelukkig met de wetenschap dat het oude bestuur, al-

thans een deel ervan, zich bereid heeft verklaard ons in voorkomende ge-

vallen te ondersteunen met goede raad en ervaringsdeskundigheid zodat 

we altijd een helpdesk kunnen raadplegen. 

Wij zouden niet de gedrevenheid hebben als we niet zelf de noodzaak van 

ons werk met eigen ogen en van dichtbij hadden gezien. 

Cees Spek heeft vaak de vergaderingen geopend met het verhaal van de 

barmhartige Samaritaan. Nu tref je in Roemenië weinig Samaritanen aan 

maar wel nog ontzettend veel medemensen die de toenemende welvaart 

niet binnen handbereik kunnen krijgen en daarom onze hulp nog hard nodig 

hebben, En daar doen we het allemaal voor. 

Anton Langerak 

 

Bezoek onze nieuwe website: 

https://vriendenvanroemenie.nl/ 

 

https://vriendenvanroemenie.nl/
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Voor wie doen we het? 
Natuurlijk vraagt u zich wel eens af: voor wie doneren we nu precies? Wan-

neer u de persoonlijke situaties niet kent, voelt u wellicht meer afstand, dan 

wanneer u wel eens op bezoek bent geweest bij de behoeftigen in Dorohoi 

en omstreken. Daarom hebben we hieronder een aantal, heel korte, per-

soonlijke levensverhalen opgenomen van deze behoeftigen, die we dus pro-

beren te helpen door het geven van een aantal warme maaltijden via ons 

project Meals on Wheels. Zo krijgt ons project ook een duidelijker “gezicht” 

voor u. Daarbij is het goed te realiseren, dat woorden ook niet alles zeggen. 

Een daadwerkelijk bezoek aan deze mensen doet meer met je, dan 1000 

woorden. Dan ervaar je ook veel directer de bittere armoede, de ellendige 

woonsituatie, de uitzichtloosheid, en ook de vaak afschuwelijke lucht die in 

de woningen heerst. 

Zoals u kunt lezen is vaak sprake van een stapeling van problemen. Mensen 

zijn bijna zonder uitzondering oud, hebben vaak gezondheidsproblemen. Ze 

zijn sociaal geïsoleerd, hebben dus geen netwerk waar ze op kunnen terug-

vallen. Eigenlijk is hun situatie bijna altijd uitzichtloos, maar daar willen we 

ons niet bij neerleggen. Het zijn medeschepselen. Weliswaar op grote af-

stand,2000 kilometer, maar we voelen ons toch verbonden met hen. 

Hieronder een aantal korte situatieschetsen. Via onze tegenstichting Obed 

Edom hebben wie die verhalen gekregen, inclusief enkele foto’s. Die foto’s 

zijn niet allemaal even scherp, maar dat komt omdat die vaak met simpele 

fototoestellen zijn gemaakt. Het zijn medemensen, die minder geluk in het 

leven hebben gehad dan u en ik. 

 

Mevrouw Eugenia Andriescu,78 jaar oud. Me-

vrouw Andriescu woont alleen nadat haar zonen 

naar een stad ver weg zijn verhuisd. Ze heeft 

geen verdere familie. Ze is permanent ziek, en ze 

is slecht ter been. Haar pensioen is lang niet toe-

reikend, en ze is volledig afhankelijk van anderen 

om haar in haar situatie te ondersteunen. Via 

Meals on Wheels krijgt zij nu 3 warme maaltijden 

per week. 
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Mevrouw Elena Cîrcu, 60 jaar oud. Me-

vrouw Cîrcu heeft onlangs haar man verlo-

ren. Samen hebben ze 5 kinderen, die alle-

maal ver weg wonen. Ze leeft nu in een 

soort bijvertrek van mevrouw Tobiesec, 

die zelf ook behoeftig is. De lamme helpt 

de blinde. In Nederland zou de woning 

zonder meer onbewoonbaar worden ver-

klaard, maar zij hebben niets beters. Elena 

heeft leerproblemen, en ook spraakproblemen, maar met hulp van me-

vrouw Tobiesec kan zij zich enigszins staande houden. Elena krijgt 4 maal-

tijden per week. 

 

Mevrouw Elvira Ciurariu, 77 jaar oud. Me-

vrouw Ciurariu heeft een dochter en 3 

zoons. Deze dochter, een van de zoons, en 

hun beide echtgenoten leven in dezelfde 

woning. In totaal wonen daar 5 volwasse-

nen en 4 kinderen. Haar andere 2 zoons wo-

nen buiten de stad. Mevrouw Ciuraru heeft 

2 keer een attack gehad, 6 en 4 jaar gele-

den, en sindsdien heeft ze gezondheidspro-

blemen. Ze is diabetis en heeft een hoge bloeddruk, wat de kans op een 

volgende attack verhoogt. Zij moet dus veel geld uitgeven aan medicijnen. 

Zij krijgt van ons 2 maaltijden per week. 

 

Mevrouw Mariana Ghiortu. Ze is pas 65 jaar oud, 

maar erg arm en erg ziek. Ze heeft helemaal 

geen inkomen, heeft een dochter die niet met 

haar wil communiceren. Ze heeft een complexe 

zweer aan haar benen, en de kans bestaat dat 

zich ganggreen ontwikkelt. Ze woont in een ka-

mer van 2 x 2 meter, en leeft gewoon van de ge-

nade van haar buren, zoals de Roemenen dat 

zelf zo mooi formuleren. 
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Mevrouw Maria Epuras, 70 jaar oud. 

Mevrouw Epuras woont in een huis 

met 3 slaapkamers samen met 3 zo-

nen en 2 kleinkinderen. Haar zonen 

hebben geen baan en hebben soms 

een oproepbaantje, maar niets is ze-

ker. Ze deelt haar pensioen met haar 

zonen en kleinkinderen en heeft 

moeite met het betalen van alle kos-

ten plus het kopen van haar medicijnen voor haar vergroeide wervelkolom 

en knieën. We bieden 3 maaltijden per week aan. 

 

Mevrouw Adela Hrițcu, 90 jaar oud. 

Mevrouw Hrițcu woont met haar 

zoon in een tweekamerhuis. Haar 

zoon heeft ernstige mentale pro-

blemen, is gewelddadig en heeft 24 

uur per dag verzorging nodig. Hun 

huis is onlangs ondergelopen en is 

nog niet gerepareerd vanwege 

geldgebrek. De hoogbejaarde me-

vrouw Hrițcu leeft in barre omstan-

digheden en zorgen voor haar pro-

blematische zoon maakt alles nog moeilijker. We bie-

den 2 maaltijden per week. 

 

Mevrouw Elena Hulpe, 61 jaar oud. Mevrouw Hulpe 

leeft met haar 6 kinderen, allemaal getrouwd, en met 

hun kinderen in 1 huis. Haar man verliet haar toen ze 

jong was en die woont samen met een andere vrouw. 

Het is dus een zeer complex en problematisch gezin. 

Ze heeft helemaal geen inkomen en leeft aan de ge-

nade van haar buren. Wij bieden 3 maaltijden per 

week. 
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Mevrouw Adela Luchian, 95 jaar oud. 

Mevrouw Luchian woont in een uitge-

woonde studio, samen met haar klein-

zoon van 51 jaar oud. Hij is een alco-

holist en daar is moeilijk mee samen 

te wonen omdat hij gewelddadig 

wordt als hij dronken is. Hij besteedt 

haar geld aan alcohol en sigaretten. Ze 

komt zelden uit huis. Op de foto zie je 

haar op bed liggen. 

 

 

Mevrouw Eugenia Prisecariu, 82 

jaar oud. Mevrouw Prisecariu is 

erg ziek, kan maar een paar tellen 

op haar benen staan omdat ze 

snel haar evenwicht verliest. Haar 

dochter helpt haar soms om het 

huis schoon te maken, maar ze 

heeft veel hulp nodig voor haar 

dagelijkse activiteiten. 

 

 

Mevrouw Saveta Prisacariu, 81 jaar 

oud. Mevrouw Saveta is blind en 

heeft een speciaal dieet nodig. Ze 

heeft jaren in de fabriek gewerkt als 

schoonmaakster en verloor haar ge-

zichtsvermogen terwijl ze daar 

werkte. Waarschijnlijk heeft ze met 

giftige stoffen gewerkt, maar dat 

weet ze zelf niet. Ze loopt heel weinig 

en kan niet schoonmaken of koken. 

Ze komt zelden buiten. 
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Mevrouw Mandita Șchiopu, 86 

jaar oud. Er wonen3 mensen bij 

mevrouw Șchiopu. Haar dochter 

heeft een inkomen van 800 RON 

(€ 160) maar heeft een lening bij 

de bank die moest worden afge-

sloten voor het repareren van het 

huis na de overstroming. Vrijwel 

haar hele in komen gaat daaraan 

op. 

 

Mevrouw Verona Tobieșec, 77 jaar 

oud. Mevrouw Tobieșec heeft 6 kin-

deren. Ze woont in dezelfde kamer 

met 2 van haar kinderen, beide met 

leerstoornissen. In hetzelfde huis wo-

nen 2 andere kinderen met hun gezin. 

Hun huis is een paar jaar geleden af-

gebrand, maar de kerk heeft bijgedra-

gen aan de wederopbouw. Deson-

danks blijven ze zeer hulpbehoevend. 

 

 

Mijnheer Mitica Ursu, 70 jaar 

oud. Hij is een van de twee man-

nen die wij helpen. Hij is dakloos, 

en woont soms bij zijn zoon. Hij is 

een kankerpatiënt, heeft diabe-

tes en een pensioen van 600 Ron 

heeft, gelijk aan € 120. We geven 

hem 3 maaltijden per week. 
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Mevrouw Silica Soit, 65 jaar 

oud. Zij is patiënt in de geeste-

lijke gezondheidszorg, woont 

op straat in een dorp net voor 

Dorohoi, genaamd Arborea. 

Ze is wild, weigert met haar 

dochter te leven. Meestal kun 

je haar in een sloot vinden. We 

geven haar, via haar dochter, 

2 maaltijden per week. Haar 

inkomen is een pensioen van 

100 Ron (€ 20). 

 

 

Verreweg de jongste van alle mensen die 

we ondersteunen. Mevrouw Angelica Ra-

ducanu is pas 24 jaar. Jong maar erg arm. 

Woont in een hostel, heeft een baby, we 

geven haar 2 maaltijden per week. Ze 

heeft een inkomen van 250 Ron (€ 50). 

Voor jonge vrouwen als Angelica heeft de 

staat totaal geen voorzieningen. 

 

 

 

 

U ziet het: een bonte verzameling mensen, allemaal met hun eigen levens-

geschiedenis. Door onze vrienden in Roemenië van de stichting Obed Edom 

zijn ze, in overleg met het gemeentebestuur van Dorohoi “geselecteerd” 

voor ons project Meals on Wheels. Door omstandigheden zijn ze “aan de 

verkeerde kant van de streep” terecht gekomen. Ze zijn niet in staat om 

zichzelf uit het ellendige situatie te bevrijden. Eigenlijk zijn ze allemaal in 

een uitzichtloze situatie terecht gekomen. Maar we zien onze medeschep-

selen in hen. Wij mogen ons gezegend weten dat onze wieg in Nederland 

stond. Maar laten we hen die minder gezegend waren, niet vergeten! 
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