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Het voltallige bestuur ( 6 pers.) van de christelijke stichting HOEKatwijk bezocht van 16 tot 20
september Roemenië. Deze keer niet met de auto, maar met het vliegtuig. Dit spaarde een
overnachting én heel wat liters benzine uit. Én we konden de volgende morgen direct uitgerust op
pad.
Dinsdagmorgen worden we in Draganesti-Olt hartelijk ontvangen door ds. Raul Costea in zijn kerk. Er
volgt een introductie over het werk in de verschillende districten. In de districten noord, midden en zuid
werken en wonen elf missionarissen. Er is veel werkloosheid en de armoede is nog steeds groot. Zijn
stichting “Hoop voor de gemeenschap” zet zich in om de armoede te bestrijden. Dit gebeurt met
diverse projecten.
Bij de introductie is ook Mariana Ileana aanwezig. Zij geeft o.a. les aan kinderen, bezoekt weduwen,
brengt voedsel en kleding naar de allerarmsten. Zij gaat ook met ons mee als contactpersoon naar de
gezinnen. We kunnen met eigen ogen zien, hoe geliefd zij is en hoe belangrijk het werk is, wat ze
doet.
We leggen die middag diverse bezoeken af en zien bijv. hoe de verbouwing van een huisje (van leem)
vordert (er werd door Amerikaanse jongeren eigenhandig een nieuwe “keuken” aangebouwd).
We ontmoeten een gezin, waarbij één van de meisjes net uit school komt en trots haar tas (kapot!)
met schoolboeken laat zien.
Bij de broer van ds. Costea worden we rondgeleid in de kerk-in-aanbouw en krijgen uitleg over zijn
bijenkorfproject, waarbij zelf honing gemaakt wordt en verkocht.
Het bezoek wat die dag de meeste indruk maakt, is het meest schrijnende geval: een meisje dat voor
haar vier broertjes en zusjes moet zorgen, geen eten, geen kleding, rondscharrelend op hun erfje,
ouders in geen velden of wegen te bekennen.

Woensdag gaan we op pad naar het noordelijke gebied Coteana met een van de missionarissen en
een vertaler . We brengen hier o.a. een bezoek bij een man die met zijn moeder wekelijks een aantal
arme kinderen uit de buurt ontvangt en ze dan een soort “zondagsschool”aanbiedt. Ook wij worden
gastvrij onthaald op sap en “koffie” en worden op stoelen in een kring gezet.
Op het volgende adres brengen we bij een straatarme vrouw met vier kinderen een tas met
basisvoedsel en babykleding. Op haar divan ligt een klein babytje in natte doeken.
Om even op adem te komen krijgen we een lunch aangeboden bij de familie Kevin en Michelle
Weppler. Met de missionaris Kevin gaan we ’s middags op bezoek bij een arme familie: een moeder
met drie rondlopende jongetjes en binnen een baby van vier weken oud. Éen van de jongetjes heeft
vergroeide voetjes, maar er is geen medische hulp (meer) voor.
Donderdag bezoeken we het meest zuidelijke gedeelte van het district: Corabia. Met de vrouw van de
missionaris daar, Cornelia Dumitru, zij is ‘social worker’, gaan we naar een gezin waarbij zowel de
man als de vrouw een drankprobleem hebben. Ze ontvangen blij onze spullen.
Voor Cornelia kopen we een tas levensmiddelen. Zij heeft geen eigen huis. Ze moet veel huur betalen
voor een heel klein kamertje voor haarzelf, haar man en haar twee kinderen. Met Cornelia (en haar
zoontje gaat ook mee) bezoeken we nog twee zigeunergezinnen. Onze groep splitst zich: drie mensen
gaan naar binnen in een groot flatgebouw naar het appartementje van een zigeuner. De andere drie
blijven uit veiligheidsoverwegingen bij ons busje. Dat is maar goed ook: als we na een kwartiertje

terugkomen, is het busje omringd door bedelende zigeunermoeders en -kinderen.
Om de zinnen te verzetten rijden we op de weg terug naar Draganesti even naar de grens van
Roemenië met uitzicht op de Donau. Aan de overkant zien we Bulgarije! Raul vertelt en wij luisteren;
even tijd voor een foto.
Op de laatste dag hebben we nog wat tijd voor een bezoekje aan de stad Boekarest, omdat we
daarvandaan weer terugvliegen. Het paleis van Ceaucescu hebben we gezien, maar we raken niet
meer onder de indruk van dit gebouw. Nee, het zijn de arme mensen die op ons netvlies staan. Met dit
beeld voor ogen, gaan we weer hard aan de slag met het werk van onze stichting en hopen dat u ons
ook het komende jaar weer zult steunen.

