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In 2020 zijn helaas de kledingbeurzen niet doorgegaan zodat we ook geen kleding hadden om te sturen. 
Vanwege COVID 19 zijn we zelf ook niet naar Roemenië afgereisd dit jaar. 
Wel hebben we een financiële donatie kunnen doen in maart, zodat er in Roemenië zelf kleding gekocht 
kon worden voor de kinderen. 
Halverwege augustus jl. hebben we twee leidinggevende van 2 verschillende kindertehuizen voor 1 week in 
Nederland kunnen ontvangen. Wij hebben ze hier een klein beetje vakantie kunnen laten vieren. 

   
De ene was nog nooit buiten Roemenië geweest en had de laatste 4 jaar geen vakantie meer gehad. Zij 
runt samen met haar man een kindertehuis in Gheorgheni (ca. 40 kinderen) samen hebben ze ook 2 
kinderen. De ander is vrijgezel en runt alleen met 1 vrijwilliger (er is geen geld, voor extra betaalde kracht) 
een kindertehuis in Medias (ca. 18 kinderen). Zo'n bezoek is altijd fijn voor een goed gesprek, zo kwamen 
we erachter hoeveel papierwerk er gedaan moet worden om daar een klein beetje overheidssteun te 
ontvangen. Wel 200 handgeschreven pagina's per kind. De bureaucratie is daar nog veel erger dan hier.  
Toen we vroegen wat ze het hardste nodig hadden was dat voor de één een nieuw groot gasfornuis en 
voor de ander nieuwe eetkamer stoelen. We hebben hiervoor geld meegegeven. Onderstaande foto’s van 
de gekochte spullen: 
 

 
Het was de bedoeling om dit jaar oktober/november als Covid-19 het toeliet nog een bezoek te brengen. 
Om spullen te brengen en zelf te inventariseren wat er nog nodig is. 
Helaas is dat ook niet doorgegaan. Verder zijn er ook persoonlijke drama’s geweest in Roemenië helaas is 
onze goede vriend Zoltan begin september aan Corona overleden, hij heeft ons altijd geholpen met opslag 
en vervoer van de spullen. Onze harten gaan uit naar zijn vrouw en kinderen. Hij was pas 57 jaar.  
We hopen we dat we volgend jaar weer kunnen meehelpen aan een beter bestaan voor de kinderen daar.  
Of dit met kleding hiervandaan is (gaan de kledingbeurzen door?) of dat we ze met de exploitatie van de 
kindertehuizen kunnen bijstaan of beide, dat zien we dan. 
Zeker is dat we deze mensen zullen bijstaan zolang we de mogelijkheden daarvoor hebben. 
 



 


