Roemenie 2012
Nieuwbouw na brand
Afgelopen december werd het kinderdorp in Roemenie, dat door Maasdijk wordt
gesponsord, opgeschrikt door een hevige brand. Een gebouw met daarin slaapkamers,
een keuken, voedselmagazijn en een computerlokaal brandde volledig af.
Daarom werd op 5 februari is een collecte gehouden om het kinderdorp uit de brand te
helpen. In totaal konden we €3500,- overmaken voor nieuwbouw.
Dit najaar zijn we afgereisd naar Valea Screzii, zo heet het dorpje. Op de foto’s zijn de
huisjes te zien zoals ze er in september bij stonden. Op dit moment zijn de huisjes al een
stuk verder, zo hebben ze een dak, ramen en deuren. Helemaal afbouwen gaat dit jaar
niet lukken omdat de vorst al is ingetreden.

De kinderen
De kinderen op de foto zijn ongeveer 12 jaar oud. Ze zijn hier gezamenlijk huiswerk aan
het maken. Op de andere foto staat het dagprogramma voor de werkdagen. Sommige
woorden lijken wel wat op het Nederlands. Misschien kunt u het een beetje ontcijferen.

Luiers en melkpoeder
Er bleek in het dorp een groot tekort te zijn aan luiers en babymelkpoeder. Daarop zijn
we gaan zoeken naar de scherpste aanbieder. Nico heeft een afspraak kunnen maken
met de drogist om tegen gereduceerd tarief deze artikelen te kunnen kopen. Zo helpt
ook de lokale middenstand om de kinderen te helpen.

De kinderen zijn altijd erg blij als Nico weer langskomt, dan weten ze dat hij weer wat
meebrengt om de tekorten op te vullen. Het is namelijk zeker ook in deze tijd een strijd
om alle 300 kinderen van voldoende voeding te voorzien.
Gelukkig komt de hulp vanuit meer plaatsen. Zoals Roemenië, Italië, en het Verenigd
Koninkrijk. Zo kunnen we met velen een verschil maken voor deze kinderen. Een verschil
van leven op straat of in een huis, eenzaamheid of liefde, honger of vreugde.

