
Verslag van de secretaris over 2021 

 

Het jaar 2021 begon in een Lockdown. Dat betekende voor ons als bestuur geen fysieke contacten 

maar veel berichten werden verstuurd via WhatsApp en de mail. Ook in Roemenië was het niet anders. 

De familie Mirauta had te maken met Corona en was weer herstellende.  

Een gepland bezoek in 2020 moesten we helaas uitstellen. Wat wel door kon gaan was het inleveren 

van de spullen op de laatste zaterdag van de maand.  

In februari 2021 hebben we een uitgebreide nieuwsbrief uitgegeven omdat de open avond niet door 

kon gaan. Zo hebben wij jullie op de hoogte gesteld van het jaar 2020 en de plannen, voor zover 

mogelijk, voor 2021. Met de nieuwsbrief werd ook uw donatie weer gevraagd. 

 

Transporten 

Eind februari was het eerste transport. Met een groep vrijwilligers werd de truck geladen en na een 

voorspoedig reis zijn alle spullen in Dorohoi aangekomen.  

Dit jaar zijn er in totaal 6 transporten geweest (februari, april, juni, juli, oktober en november). 

Er waren 5 transporten toegezegd, maar de spullen zijn zo hard nodig en er is voldoende voorraad, 

zodat nog een zesde transport is geregeld. Twee transporten zijn gedaan met eigen chauffeurs en 

donaties, waarvoor onze hartelijke dank. De andere transporten bekostigde Obed Edom zelf.  

 

Vergaderen 

We hebben als bestuur 5 keer fysiek vergaderd. Wat elke keer op de agenda stond waren de 

transporten, de inzamelingen, de financiën en een mogelijk bezoek aan Roemenië. 

Er was doorlopend contact met Simona Mirauta. We kregen een update van de ouderen bij wie 2 of 

meerdere maaltijden per week werd bezorgd. 

 

Onverwachte gift 

Half juli werden we gebeld door Henk van Zessen. Hij vertelde ons dat hij zijn afscheidscadeau voor 

zijn pensioen als een gift aan onze stichting wilde geven. Daarnaast heeft hij het werk van ons zo 

gepromoot dat het bedrijf APAC met vele oud-collega’s een gift van €1000,- heeft overgemaakt. We 

werden stil van deze actie. Op een passende wijze hebben we Henk en het bedrijf APAC bedankt. 

 

Wijn en honing 

Ondanks dat er dit jaar geen markten waren, gaat de verkoop van Roemeense wijn en honig gewoon 

door. De voorraad wijn en honig is weer aangevuld. Het bekende verkooppunt aan de Dorpstraat is 

niet meer. Bedankt Cees, dat je dit nog een poosje heb willen doen. 

Voor bestellingen kunt u, vanaf nu, contact opnemen met Johan Bikker (tel: 06-55371182) of Jan van 

Zessen (tel: 06-27347584). 

 

Bezoek Roemenië 

Van 14 tot 19 oktober 2021 hebben we als bestuur een bezoek gebracht bij onze vrienden in Roemenië. 

Elders leest u hier over meer. We hebben goede contacten gehad en ook het gesprek met Josip, Ligia, 

Abel en Simona over de gang van zaken was goed en verhelderend. Ook de bezoeken aan de ouderen 

waar we een maaltijd brachten, was indrukwekkend. De verhalen van deze mensen, vaak alleen, geen 

inkomen of zeer weinig, geld gaat naar stookkosten maar vaak is dit minimaal en zijn de huizen slecht 

verwarmd of slechts één kamertje, ziek of gezondheidsklachten, medicijnen die betaald moeten 

worden uit eigen portemonnee, moeilijk kunnen lopen, niet voor zichzelf kunnen zorgen, geen 



vrienden die hen helpen, zijn hartverscheurend. De dankbaarheid is groot voor de maaltijden en 

aandacht die zij krijgen vanuit Meals on Wheels. 

 

Opslagloods 

Vol nieuwe energie hebben we, teruggekomen uit Roemenië, de loods aan het Lakerveld opgeruimd 

en spullen uitgezocht. Wekelijks komen er spullen bij. Niet alleen van de maandelijkse inzamelingen 

maar ook worden we gebeld om meubels op te halen, of rijden we naar Strijen en krijgen we goede 

kleding of mogen we keukenspullen en glaswerk meenemen na een gehouden rommelmarkt. Aad en 

Jan rijden heel wat kilometers. Wat we in Nederland aan overvloed hebben, is heel goed bruikbaar in 

Roemenië. Fijn dat we de loods op Lakerveld mogen gebruiken als opslag. 

 

Oliebollen en appelbeignets 

Het bakken en verkopen van oliebollen en appelbeignets is op zaterdag 18 december weer goed 

verlopen. Het bestuur kreeg deze dag hulp van een aantal mensen die we toch even willen noemen: 

Dank aan Kees Hijkoop voor het leveren van alle bakmaterialen en beslag. Dank aan Wiljan Lever voor 

het helpen bakken en opruimen. Dank aan Bert Bikker voor alle hulp die we van jou krijgen. 

Dank aan alle kopers die onze stichting steunen.  

 

 
 

Enkele mensen, die via Meals on Wheels regelmatig een warme maaltijd kregen. 

 

 

Zo komen we aan het einde van het jaarverslag van 2021. We bedanken een ieder die al het werk wat 

we mogen doen, mogelijk maken. 

 


