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REISVERSLAG APRIL 2019

Dit reisverslag begint deze keer met de bijzonderheden vanaf november 2018.
Op 11 november kregen wij het bericht van Levente, één van onze Roemeense 
hulpverleners, dat het huisje van Katalin en Andras volledig door brand was verwoest. 
Natuurlijk is direct door SOS contact opgenomen met de gemeente met de vraag hulp te 
verlenen aan dit gezin. De gemeente heeft geholpen met hout en bouwmaterialen en SOS 
heeft een bedrag van € 250,- gedoneerd voor de inrichting en voor de aanschaf van potten 
en pannen. Deze familie met 5 kinderen heeft gelukkig weer een mooi en droog huisje. 

Helaas kregen wij op 16 november het bericht van Avram Mihai, de directeur van het 
verpleeghuis in Dumbrava, dat Zoltan aan een hartinfarct is overleden. Dat is natuurlijk erg 
verdrietig, maar wij weten dat hij een paar hele mooie laatste maanden van zijn leven heeft 
mogen doorbrengen in dit prachtige verpleeghuis in Dumbrava.
De kosten van € 850,- voor het vervoer van het lichaam van Zoltan naar Sovata en de 
begrafenis zijn door SOS betaald. De familie is SOS en haar sponsors zeer dankbaar voor 
alle zorg die Zoltan heeft gekregen en voor het betalen van alle kosten. 

Tot ons grote verdriet kregen wij op 16 november ook te horen dat Norbert, de zoon van 
Kathy, op 21 jarige leeftijd door een bedrijfsongeval in Hongarije om het leven is gekomen. 
Om zijn moeder een beter leven te kunnen geven, had hij deze baan aangenomen in 
Hongarije. Een baan die hem noodlottig is geworden. 
Dit gezin is één van de sponsorgezinnen van Coby. Coby en haar man Johan hebben er 
alles aan gedaan om hen zowel fysiek als financieel te ondersteunen.  Wij wensen Kathy 
heel veel sterkte met het verwerken van dit enorme verlies. 

Zoals u weet konden wij in oktober 2018 vanwege de grote uitbraak van Hepatitis niet naar 
de armste wijk,  Hostad. Van 29 november t/m  4 december 2018 zijn Margriet, Geert en 
Yvonne afgereisd naar Sovata om alsnog de meest arme mensen hun spullen te kunnen 
geven. Het was reuze spannend omdat wij normaal niet in deze periode van het jaar een 
bezoek brengen aan Sovata en wij wisten ook niet hoe de mensen zouden reageren. 
Omdat wij met te weinig Nederlandse vrijwilligers waren, leek het ons een goed plan om 
vanuit het gemeentehuis de goederen aan de mensen uit te reiken. Met hulp van 7 van 
onze vaste Roemeense hulpverleners en twee personeelsleden van de gemeente zelf 
moest het lukken om alle 137 gezinnen (samen 410 mensen) van Hostad hun spullen te 
geven en alle vragen die op de gezinsdossiers stonden beantwoord te krijgen. Het weer 
werkte gelukkig mee, het was  zonnig en 15 graden onder nul. Het was koud, maar het 
was te doen.  

Van te voren hadden wij een bericht gestuurd naar de gemeente om de mensen te 
laten weten dat wij zouden komen, wat de regels zouden zijn en hoe laat de mensen 
verwacht werden. Het bericht is op het terrein omgeroepen en het bericht is ook op het 
mededelingenbord opgehangen. Iedereen was dus op de hoogte en wist wat men kon 
verwachten. Toch waren wij erg gespannen. Wij hadden immers geen idee hoe de mensen 
zich zouden gedragen. 
Om 09.30 uur kwamen de eerste mensen rustig aangelopen en gingen op de aangewezen 
plaats in de rij staan en wachtten geduldig totdat wij hen riepen. 
Vanaf de plek waar Yvonne de dossiers behandelde, stonden ook Klara en Maria, twee 
van onze Roemeense hulpverleners, met breiwerken en toilettassen. Vandaar gingen 
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de mensen het kleine trapje af naar beneden waar Margriet, Levente, Mariann, Geert en 
Jozsef stonden om de dekendozen, voedseltassen, blikken tomatenblokjes, paracetamol, 
losse bundels en de gezinsdozen uit te reiken. Ilona en Katalin hielpen in de garage om 
alle goederen aan te geven en de lege dozen weg te werken. Het liep fantastisch en waren 
sprakeloos over het keurige en geduldige gedrag van de mensen. Zij waren ons diep 
dankbaar dat wij de moeite hadden genomen om hen alsnog de spullen die zij zo hard 
nodig hebben, te kunnen geven. Sommigen huilden zelfs van blijdschap. Wat ons ook zeer 
verraste, was dat de mensen elkaar hielpen om met paard en wagens en een oud busje de 
spullen naar boven te brengen. De wijk Hostad ligt veel hoger dan waar het gemeentehuis 
gevestigd is en het is best even klimmen en klauteren om boven te komen. 
In 4 uur tijd hadden bijna alle gezinnen hun spullen opgehaald en waren tevreden naar 
huis gegaan. Er waren geen ongeregeldheden of spanningen, het ging super goed. De 
teams van SOS zijn trots op de bewoners van Hostad. Zelfs de burgemeester heeft met 
open mond staan kijken hoe geweldig rustig en georganiseerd alles verliep. 
Deze manier van uitreiken is zeker voor herhaling vatbaar en voor ons veel minder werk 
en gesjouw van dozen en losse bundels.
De volgende dag hebben wij, zoals gewoonlijk nog een aantal gezinnen bezocht om 
controles uit te voeren. Ook dat liep op rolletjes en werden wij nogmaals bedankt voor ons 
bezoek en de uitgereikte goederen.

Eind januari kregen wij het bericht van een van onze Roemeense hulpverleners dat Ohilia, 
de jonge vrouw met Parkinson, een enorm gezwel in haar mond had en daardoor dreigde 
te stikken.
Door een bedrag van 1000 lei (= € 250,-) over te maken, kon zij geopereerd worden en is 
het gevaar geweken. Later in de week zullen wij haar nog gaan bezoeken. 

Dankzij onze 12 trouwe en geweldige Roemeense hulpverleners kunnen wij mensen 
in nood het hele jaar door helpen en ervoor zorgen dat er zoveel mogelijk problemen 
opgelost kunnen worden.

HET BEZOEK VAN APRIL 2019: 

Het weer werkte niet mee op de heenweg en werden wij iedere keer geplaagd door 
enorme regenbuien en harde wind. Gelukkig kan de Mercedes Sprinter 311 CDI van 
HOVETRA BV uit RHOON slecht weer goed hebben en hebben Janny en Cees ons met 
de bus veilig in drie dagen naar Sovata gebracht. 

Op maandag, de laatste reisdag, hebben wij een bezoek gebracht aan Kathy in het 
psychiatrisch ziekenhuis in Târnaveni. Kathy is zoals u inmiddels weet, het sponsorgezin 
van Janny en Cees. Deze keer hadden wij geen Roemeense tolk bij ons maar met handen 
en voeten kwamen wij ook een heel eind. Wij konden het verplegend personeel duidelijk 
maken voor wie wij kwamen en enkele minuten later kwam Kathy vanachter de grote 
dikke deur wankelend en onzeker aangelopen. Oeps, haar situatie werd er niet beter 
op. Herkenning was er ook niet direct en het trillen van haar handjes en voeten leek veel 
erger dan in oktober vorig jaar. Na enkele minuten had zij door wie wij waren en kon 
haar blijdschap niet op. Het eerste wat zij zei was, “ga met de dokter praten en neem mij 
mee in de auto naar Sovata”.  Dit soort opmerkingen doen ons pijn maar wij kunnen haar 
niet zo maar meenemen. Kathy bleek blauwe plekken in  haar gezicht te hebben en zij 
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vertelde dat zij was aangevallen door een van de andere patiënten. Er is veel jaloezie en 
er wordt veel gevochten onder de dames. Ook vertelde Kathy dat zij veel injecties en pillen 
toegediend krijgt. Wij denken dat Kathy niet 100% gek is, maar eerder manisch depressief 
en eigenlijk niet thuis hoort in dit psychiatrisch ziekenhuis. 
Misschien kunnen wij contact opnemen met Mihai, de directeur van het verpleeghuis in 
Dumbrava waar Zoltan ook een mooie tijd heeft gehad. De patiënten hebben bij Mihai veel 
vrijheid, zo min mogelijk medicatie en krijgen vooral liefde en zorg.  Wij besluiten op de 
terugweg naar huis langs Mihai te rijden om te kijken wat de kansen zijn voor Kathy. 
Na een klein uurtje nemen wij afscheid van Kathy en laten chocolade, een shawl en 
nieuwe sloffen voor haar achter. 
Wij kijken haar na totdat zij weer achter die enge, grote deur verdwijnt. Wij voelen ons 
hulpeloos en heel verdrietig.

Lang voordat wij voor de aprilreis zouden vertrekken hadden Janny, Cees, Lia en Yvonne 
al aangegeven ook eens aanwezig te willen zijn bij de aankomst van het transport. Zoals u 
weet worden de tweejaarlijkse enorme transporten naar Sovata gefinancierd  door Neele-
Vat Logistics BV uit Rotterdam. De bomvolle truck komt deze keer op dinsdag aan en 
zijn wij  mooi op tijd om dit spektakel mee te maken. 

OP DINSDAG morgen, 30 april,  

Laat de Roemeense vrachtwagenchauffeur weten dat hij rond 09.00 uur in Sovata zal 
aankomen. Levente, een inmiddels zeer ervaren Roemeense hulpverlener, heeft al enkele 
mannen, een tractor met lepels om de pallets uit de vrachtwagen te halen en de nodige 
vervoersmiddelen georganiseerd om het transport in goede banen te leiden. 
Het is indrukwekkend om te zien hoe groot de vrachtwagen is en hoeveel pallets en losse 
bundels er nu gelost worden. Geweldig !!!
Onze bus wordt ook ingezet om alvast de dozen voor de scholen en de winkels uit te 
rijden. Onze opslag in Sovata is niet erg groot en is het de kunst om zoveel mogelijk 
uit te rijden. Dat lukt aardig en aan het einde van de middag zijn de meeste dozen op 
de plaats van bestemming. Nu op naar Sarateni waar SOS ook een opslag heeft in het 
gemeentehuis. De garage onder het gebouw mogen  wij gebruiken om de dozen voor de 
wijken Sarateni en Hostad op te slaan. Daar is het altijd de kunst om de juiste volgorde van 
het plaatsen van de pallets aan te geven. Als de pallets in de verkeerde volgorde staan, 
moeten wij alles er eerst weer uithalen en dan weer op de plaats terug zetten. Dat is zonde 
van het werk en de tijd.
Helaas ging dit stukje niet goed en moesten wij de volgende dag alles in de garage 
reorganiseren. De volgende keer moet de vrachtwagenchauffeur samen met een van ons 
naar de opslag van Sarateni om de pallets in de goede volgorde neer te laten zetten.
Iedere keer weer leren wij hoe het werken beter en makkelijker kan. 

WOENSDAG 1 MEI:  

Na een goede nachtrust gaat het eerste team een bezoek brengen aan de 1 MAI straat. 
Zoals altijd was onze bus al gesignaleerd en een aantal mensen komen al blij naar de 
straat.  De gezinnen achter de houtfabriek zijn altijd als eerste aan de beurt. AnnaMaria, de 
kleindochter van Ilka,  komt al vrolijk dansend over de weilanden aangehuppeld en geeft 
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mij een handje. Zij kijkt met haar ernstige schele oogjes lachend aan en zegt blij te zijn dat 
zij ons ziet. Dit kleine meisje is door beide ouders in de steek gelaten en moet haar jonge 
leventje doorbrengen met een oude en zieke oma. De woonsituatie op deze plek is meer 
dan erbarmelijk en het hutje staat op instorten. Wat een trieste toestand. Ilka voelt zich ziek 
en ziet er ook niet goed uit. Hoe moet dat met AnnaMaria als oma Ilka er straks niet meer 
is ? De zoon van Ilka, Sandor, is ook thuis en komt ook lachend naar buiten. 
Ik vraag Sandor of hij het hutje van zijn moeder Ilka niet wat kan opknappen als wij voor 
hout zorgen en plastic voor het dak. Sandor vertelt dat de eigenaar van de grond niet wil 
dat de hutjes opgeknapt worden omdat hij deze mensen weg wil hebben. Eigenlijk wonen 
zij hier illegaal en kunnen geen kant op. Vorig jaar zijn er al drie gezinnen vertrokken naar 
een ander stukje grond op de 1 Mai, maar daar is geen plaats voor Ilka, AnnaMaria en 
haar zoon Sandor. 
Samen met Levente gaan wij kijken wat er mogelijk is om Ilka een andere woonplek te 
geven.

Verder op de 1 Mai straat zien wij dat het slechte hutje van Brigitta leeg staat. Brigitta is 
begin februari overleden. In oktober 2018 zagen wij al dat het ernstig was en hadden al het 
vermoeden dat wij haar niet meer zouden zien in april. 
Voor Rozalia, een moeder van 6 jongens en waarvan een zoon ernstig ziek is, hebben wij 
een toiletpot en wastafel gekocht. Het verzorgen van haar zieke zoon is nu makkelijker,  zij 
kan nu zo water pakken en hoeft niet zo te zeulen met het zieke lijf van de jongen. Rozalia 
huilde van blijdschap met de grote sanitaire hulp van € 110,- in totaal. Dit zijn bedragen die 
de mensen absoluut niet kunnen betalen. 

Met Szillard,  het jongetje met leukemie en allerlei andere aandoeningen, gaat het door 
de juiste medicatie, heel goed. Op zijn goede dagen gaat hij naar school en op de slechte 
dagen moet hij op bed blijven liggen. Gelukkig zijn er meer goede dan slechte dagen. 
Natuurlijk is er door SOS gezorgd voor de continuïteit van de geneesmiddelen. 

Ana, die een stukje verderop woont, is aangereden door een dronken automobilist toen 
zij terug kwam van het werken voor de Sociale Dienst van Sovata. De automobilist is 
zonder verder te kijken gewoon doorgereden. Door omstanders is zij naar het ziekenhuis 
gebracht.  In het ziekenhuis heeft de arts echter alleen gekeken of er iets gebroken was. 
Meer dan dat is er niet gedaan en Ana werd naar huis gestuurd. Ana heeft vreselijke pijnen 
in haar hele lijf en weet zich geen raad. Hopelijk helpt de paracetamol die ieder gezin 
krijgt, tijdens onze bezoeken. Voor de zekerheid hebben wij het nummer van Maria, één 
van onze hulpverleners ter plaatse, gegeven voor het geval er toch meer mis is met Ana. 
Hopelijk loopt het goed af voor haar. 

Jolan, die weer iets verder woont dan dit gezin, vraagt onze hulp voor haar gebit. Zij 
heeft veel pijn en dat is te zien ook. Wat ‘n ellendig gezicht zijn de paar zwart gekleurde 
tanden in haar mond. Voor haar zal een afspraak gemaakt worden voor de tandarts en de 
tandtechnicus. Voor totaal slechts € 350,- zijn de rotte tanden getrokken en is er een mooie 
op maat gemaakt prothese voor haar.  
Met de rest van de bezochte families gaat het goed en hopen hen in oktober in goede 
gezondheid aan te treffen.

De rest van de dag gebruiken wij om de dozen in de opslag van de wijk Sarateni te 
organiseren. Levente is ook van de partij en met z’n allen sjouwen wij alle dozen, de 
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fietsdozen en de losse bundels uit de garage. Het is regenachtig weer en wij  moeten 
oppassen dat niet alles kleddernat zal worden. Door eerst de 96 dozen voor de thuiszorg 
naar het huis van verpleegkundige Ilona te brengen en daarna ook de dozen voor de 
Sarateni school en crèche tussen de andere dozen uit te plukken komt er aardig wat 
ruimte vrij om ons te bewegen. Cees en Levente brengen de zware dozen naar de 
betreffende bestemmingen. Intussen worden alle voedseltassen, toilettassen, losse 
bundels, matrassen, fietsdozen en gezinsdozen op naam- en nummervolgorde gezet door 
de andere vrijwilligers.  
Dat moet ook, want als de mensen op zaterdag alles uitgereikt krijgen, moet alles zo voor 
het pakken liggen. 
Tegen 18.00 uur is de klus geklaard en kunnen wij tevreden naar ons logeeradres voor een 
warme maaltijd, een douche en een goed bed. Morgen weer vroeg op.

DONDERDAG 2 MEI: 

Vandaag, rond het middaguur komen Klarien, Coby, Marry en Lia aan op het vliegveld 
van Tigru Mures. Levente zal de dames ophalen en zullen om ca. 15.00 uur aankomen 
op ons logeeradres. Ons team bezoekt voor de middag de Trandafirilor. De Trandafirilor is 
het oude, houten flatgebouw vlak bij het centrum van het hoger gelegen deel van Sovata. 
Enkele jaren geleden is het toiletgedeelte van het gebouw naar beneden gekomen en 
niemand van de gemeente of overheid maakt zich daar druk over. De vaak al oudere en 
zieke mensen die hier wonen moesten nu in de achtertuin hun behoeften doen. Ook met 
20 graden onder nul !!!
Gelukkig hebben een aantal mensen met wat hout een soort afscherming kunnen maken, 
zodat zij niet open en bloot in de achtertuin hun behoeften hoefden te doen.  

In de afgelopen twee jaar zijn er 3 mensen overleden, twee gezinnen verhuisd. Nu 
hoorden wij dat Rozalia verhuisd is naar een tehuis voor zieke ouderen.  Rozalia is pas 58 
jaar maar in Roemenië ben je op zo’n leeftijd al oud. Het is onbekend in welk tehuis zij is 
opgenomen en in welke plaats. Van de Gemeente kregen wij nog niet de juiste informatie, 
maar die zal ongetwijfeld komen. Als bekend is waar Rozalia verblijft, zullen wij haar gaan 
bezoeken en kijken hoe het met haar gaat. 

Ferenc, de man met zware epilepsie en waarvan zijn vrouw een akelige spierziekte heeft, 
is met hulp van de gemeente verhuisd naar een hoger gelegen stuk van de Trandafirilor. 
Het huisje op palen heeft enkele kamers van 3 x 4 meter en in iedere kamer woont een 
gezin. Dit druk bezette huis is slechts een pietsie beter dan het oude flatgebouw waar hij 
daarvoor woonde.  Hopelijk blijft dit gebouw droog bij veel regen en wind.  

Al met al wonen nu alleen de weduwnaar Denes en de alleenstaande Julianna nog in het 
houten flatgebouw. Wanneer deze mensen een andere woonruimte aangeboden krijgen is 
onbekend. Wel is bekend dat het gebouw niet zo maar platgegooid kan worden. Er blijkt 
namelijk iemand anders dan de gemeente, de eigenaar te zijn van de grond waarop dit 
flatgebouw staat. Er is dus een hoop gekissebis tussen de eigenaar en de gemeente. Wij 
wachten maar af hoe dit af gaat lopen.
Met dikke knuffels en goede wensen worden wij door Denes en Julianna uitgezwaaid 
en deze twee mensen zullen ons via onze plaatselijke hulpverlener Maria, op de hoogte 
houden van een mogelijke verhuizing.
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De tijd vliegt en wij gaan snel naar de opslag om de bus te laden voor de volgende dag. 
Daarna vlug onder de douche en gaan wij ons klaarmaken om de dames die Levente van 
het vliegveld van Mures op zal halen, te verwelkomen.
Vanmiddag dus een rustige en gezellige middag met elkaar en vanavond een bespreking 
over de planning en de zaken die doorgesproken moeten worden.

VRIJDAG 3 MEI: 

Vandaag moeten wij allemaal vroeg uit de veren en na het ontbijt gaan alle teams op pad 
om de gezinnen in de diverse wijken te bezoeken.
Coby en Willy gaan zoals gewoonlijk met Levente als tolk naar de gezinnen die verspreid 
in ons gebied wonen. Dit zijn gezinnen waar het over het algemeen heel goed mee gaat en 
eigenlijk onze hulp niet meer zo nodig hebben of het zijn gezinnen die een sponsorfamilie 
hebben in Nederland. Deze gezinnen worden natuurlijk sowieso bezocht om goed verslag 
uit te kunnen brengen aan de Nederlandse sponsors. Vanzelfsprekend blijven wij alle 
gezinnen op de voet volgen en kijken wij of het ook goed blijft gaan met hen. 

Twee van de gezinnen die Coby bezoekt springen eruit en hebben echt nog hulp van SOS 
nodig. Het eerste gezin is het gezin van Maria. Maria heeft twee volwassen autistische 
kinderen, Albert en Piroska. 
In juli 2018 heeft Maria een herseninfarct gehad. Gelukkig heeft zij geen verlammingen of 
andere problemen overgehouden, maar heeft zij wel heel erg in moeten boeten aan kracht 
en is snel vermoeid. Maria was altijd degene die 25 jaar na het overlijden van haar man 
zorgde dat alles zo veel mogelijk op rolletjes liep. Dat kan zij nu niet meer zo goed.  Het 
praten is haar ook eigenlijk te veel.
Piroska heeft grote problemen met haar gebit en daar moet dringend wat aan gedaan 
worden. 
In overleg met het Nederlandse sponsorgezin is besloten om Piroska te helpen met het 
verhelpen van de gebitsproblemen.  SOS heeft toegezegd € 250,-  bij te zullen dragen in 
de kosten voor de tandarts en voor een gebitsprothese. Het Nederlandse sponsorgezin zal 
de rest betalen. Bij het ter  perse gaan van dit reisverslag zal Piroska haar gebitsprothese 
gekregen hebben. Dat is erg fijn voor haar.

Het tweede gezin die onze aandacht nodig heeft is het gezin van Gyongy. Zoontje Endre 
van bijna vijf jaar is verstandelijk gehandicapt, niet zindelijk en heeft veel aandacht nodig. 
Voor deze familie zullen wij voorlopig zorgen voor voedsel en voor de kleine Endre 
kleertjes, schoenen en speelgoed. Het is een hele zorg als een kind in een gezin een 
handicap heeft of ernstig ziek is. Er is geen geld voor het bezoeken van een arts of het 
betalen van de juiste medicatie. SOS helpt in dit soort situaties zo veel als mogelijk is.

Ondertussen is het team van Janny en Klarien met Mariann (de postbode van Sovata) de 
gezinnen op de Iliesi aan het bezoeken. Voor alle ouderen boven de 65 jaar zijn er nu voor 
het eerst in april extra voedselbonnen. Voor de ouderen is het niet altijd even makkelijk 
om iedere dag aan voedsel te komen. Voor het verzilveren van de voedselbonnen 
hoeven de ouderen niet meer naar het dorp van Sovata. In maart heeft Tunde, één van 
onze Roemeense hulpverleners, op ons verzoek contact gelegd met Janos die een 
piepklein, maar keurig supermarktje heeft. Hij wil graag meewerken aan het project : 
”Voedselbonnen”. Dat is bijzonder prettig voor de bewoners van de Iliesi, voor SOS 
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en natuurlijk ook voor Janos zelf. Hoe meer mensen werk hebben en zich zelf kunnen 
bedruipen, hoe beter het is. Het ondersteunen van de plaatselijke economie is een groot 
pluspunt. 

Voor Rozalia van 84 jaar is een stuk vinyl gekocht van 5 x 5 meter zodat zij niet meer op 
de heel koude vloer hoeft te lopen. Een jonge buurman zal het vinyl leggen voor Rozalia in 
de woon/slaapkamer en het halletje bij de voordeur. 

Het bezoek aan Ilona was minder prettig. Ilona, 68 jaar oud, had met haar voet in glas 
getrapt. Zij kon door geld gebrek niet naar de dokter en de wond is behoorlijk gaan 
ontsteken.  Mariann, de tolk die Janny en Klarien hielp, kende Ilona goed en stelde voor 
om met haar naar het ziekenhuis te gaan. Een bezoek aan het ziekenhuis gaat niet 
zomaar. Om 07.00 uur in de morgen kun je je aansluiten aan de rij van wachtenden. Dan 
kan soms erg lang duren. Overigens zijn er tot 14.00 uur artsen aanwezig en tussen 14.00 
en 17.00 uur is er niemand in het ziekenhuis voor spoedgevallen. Dan heb je gewoon 
pech. 
Ilona werd nog redelijk snel geholpen, maar de arts in het ziekenhuis kon niets voor 
haar doen en adviseerde om naar haar familiedokter te gaan. Ilona was 5 jaar niet bij 
de inmiddels nieuwe familiedokter geweest en wist ook niet hoe zij daar moest komen. 
Door Mariann werd een afspraak gemaakt en de volgende dag in de middag kon Ilona 
met Marianne naar de familiedokter. Daar werd ook nog eens geconstateerd dat Ilona 
een enorm hoog suikergehalte had van 28 punten en dat er snel iets aan gedaan moest 
worden. Bijna niemand in Roemenië heeft een ziektekostenverzekering en zonder zo’n 
verzekering kun je niet naar de dokter of moet je vreselijk veel geld betalen. Dat kan 
niemand. Als de bliksem werd een ziektekostenverzekering afgesloten voor Ilona voor 
een bedrag omgerekend van € 160,-. Met deze verzekering kon Maria geholpen worden 
en wordt ook haar hoge suikergehalte op peil gebracht. Voorlopig is Maria verzekerd van 
medische hulp en dat geeft een goed gevoel. 

Vandaag hoorden wij van een van onze hulpverleners dat een man vlak voor het 
ziekenhuis een herseninfarct had gekregen. De man kon niet geholpen worden omdat 
tussen 14.00 en 17.00 uur geen artsen in het ziekenhuis aanwezig zijn. De familie moest 
de man maar naar een ander dorp brengen. Hoe gek kan het gaan in Roemenië! Diep in 
ons hart hopen wij nooit een arts nodig te hebben tijdens onze bezoeken. 

Voor de school van de Iliesi zijn nu voor de 4de keer kleding en schoenen voor 
volwassenen meegenomen. Deze kleding wordt aan de mensen op de Iliesi verkocht 
tegen hele lage prijsjes. De mensen zijn hier ontzettend blij mee en de Iliesi school kan 
wat extra’s doen voor de schoolgaande kinderen. Op deze manier kunnen wij het aantal 
persoonlijke gezinsdozen sterk reduceren en mensen die echt geen geld hebben om zelfs 
een piepklein bedrag voor schoenen of kleding te betalen, krijgen van ons kledingbonnen. 
Dat werkt uitstekend.

Ons team gaat vandaag naar de Primaverii. De Primaverii ligt aan de andere kant van 
Sovata en ook wat hoger dan de andere wijken.
Als de bewoners ons aan zien komen, dansen en springen zij altijd van blijdschap. Dat is 
zo leuk om te zien. De kinderen willen altijd helpen met de dozen en staan te duwen tegen 
onze benen dat wij op moeten schieten en de dozen moeten geven. De gezinsdossiers 
worden tevoorschijn gehaald en stellen de vragen die erop staan. Ik mis de 14-jarige 
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dochter van Katalin, Gizella. Ik vraag Katalin waar zij is en met tranen in haar ogen vertelt 
zij ons dat Gizella in maart is uitgehuwelijkt aan een 16-jarige jongen uit dezelfde groep 
zigeuners en afkomstig uit een ander dorp. Het piepjonge stel woont in de plaats waar de 
echtgenoot vandaan komt.  
Het is toch verschrikkelijk dat de cultuur van deze zigeunergroep de ouders verplicht om 
meisjes direct vanaf hun 14de jaar uit te huwelijken !!! 
Dit fragiele en onschuldige meisje is binnen no time een vrouw met een of meerdere 
kinderen. 
Om triest van te worden. 
De jongetjes zijn vanaf hun 16de jaar huwelijks klaar, maar dat is toch anders met de 
meisjes. Met de rest van de 5 families gaat het reuze goed en hebben zelfs aardige 
verbeteringen aangebracht aan hun huisjes. Mooi om te zien. Alle kinderen gaan naar 
school en dat moet ook. 
De kinderen van de familie Dilliman gaan nog steeds niet naar school en krijgen dan ook 
helemaal niets. Zelfs geen aandacht.
Wij worden vrolijk uitgezwaaid en wij beloven in oktober weer terug te komen.

ZATERDAG 4 MEI:

Vandaag zal het een spannende dag worden. Doordat wij met minder Nederlandse 
vrijwilligers ter plekke zijn, is er weer voor gekozen om de mensen van Hostad naar het 
gemeentehuis te laten komen om hun spullen in ontvangst te nemen.
U heeft kunnen lezen dat het uitdelen in december 2018 via het gemeentehuis een groot 
succes was en dat de mensen van Hostad zich keurig en netjes gedragen hebben. 
Dat moet nu weer lukken.
Al vroeg zijn wij bij het gemeentehuis om alles klaar te zetten, zodat de goederen snel 
uitgereikt kunnen worden. De grote hoeveelheid dekendozen, de fietsdozen, matrassen 
en losse bundels werden buiten de garage gezet. De rest van de goederen blijven in 
de garage staan. Gelukkig werkte het weer mee en was het droog. Coby zorgde ervoor 
dat iedereen een tray met blikken tomatenblokjes en paracetamol kreeg, Klarien gaf de 
voedseltassen, Janny zorgde voor de toilettassen, Cees en Levente zorgden voor de 
gezinsdozen en losse bundels, Klara stond met de breiwerken klaar, Willy en Lia zouden 
vanuit de bus van Levente snoepjes en speelgoedjes uitdelen aan de kinderen en Maria 
heeft  Yvonne geholpen met het behandelen van de gezinsdossiers en de vragen die 
daarop staan. Marry en Jozsef liepen rond om foto’s te maken en Mariann zorgde ervoor 
dat de mensen de route volgden die opgegeven was. Kortom een strakke en goede 
organisatie. In de garage hielpen ook nog twee medewerkers van het gemeentehuis 
voor het openen van de dozen en het wegruimen van de lege dozen en plastic. Als wij er 
helemaal klaar voor zijn, komen de mensen al in groepen naar de loods. Het feest kan 
beginnen. 

Het loopt allemaal heel gesmeerd, de mensen wachten geduldig en zijn beleefd. Alle 
vragen die op de dossiers geschreven staan, worden keurig beantwoord.
Zelfs Ludovic, de man die ons in april vorig jaar nog bedreigde met een houten paal, 
was beleefd en vriendelijk. Op zijn vraag of hij ook een kachel kon krijgen, kreeg hij het 
antwoord dat hij eerst van de drank af moet en, net als nu, zich altijd moet gedragen. Hij 
zei dat hij zijn best zou doen. Dat is mooi.
Twee van de gezinnen die eerder de nieuwe SOS kachel verkocht hadden, kwamen van 





- 19 - 

een koude kermis thuis. Helaas voor deze mensen zijn hun dossiers helemaal in het rood 
uitgeprint en ziet iedereen duidelijk dat deze gezinnen niets mogen krijgen. De families 
dropen verslagen af en weten dat het ons menens is en er niet valt te sollen met SOS. 
Na amper 3 ½  uur zijn alle gezinnen op 13 gezinnen na geweest om hun spullen op 
te halen. Deze 13 gezinnen zijn waarschijnlijk aan het werk op het land, in de bossen 
of wellicht in het buitenland.  Later kwamen er inderdaad nog gezinnen om hun spullen 
op te halen. Dat is bijzonder fijn. Voor onze vrijwilligers was het een openbaring om op 
deze manier de spullen uit te reiken. Geen gesjouw met de dozen naar boven, geen tent 
opzetten en geen gedoe op het terrein. Morgen zullen wij een aantal gezinnen persoonlijk 
bezoeken om controles uit te voeren. Voor vandaag is het gedaan en gaan wij de rommel 
opruimen zodat alles weer keurig achtergelaten wordt.
Na het opruimen eten wij onze zelfgemaakte boterhammen op en gaan wij zeer voldaan 
naar ons logeeradres. Wij zijn heel trots op de bewoners van Hostad en hebben duidelijk  
gezien dat onze strenge regels hun vruchten afwerpen. 
Wij hebben twee vrije uren en dat is heel fijn. Iedereen heeft tijd voor zichzelf en hebben 
afgesproken om gezamenlijk een hapje te eten. Vanavond weer op tijd naar bed om 
morgen weer uitgerust te zijn voor de volgende werkdag.

ZONDAG 5 mei:

Janny, Klarien en tolk Mariann gaan verder met het bezoeken van de 134 gezinnen op de 
Iliesi. Coby, Willy en onze nieuwe tolk Zoltan gaan de gezinnen verder bezoeken die zij 
op hun lijst hebben staan.Ons team gaat als eerste de dozen laden voor het bezoek aan 
Sarateni hoog. Dit gebied ligt behoorlijk hoog en de bus van Levente moet er behoorlijk 
aan trekken om bovenop de berg te komen.
Het gezin van Kiss Iren en Istvan en hun drie kindertjes van 7, 9 en 10 jaar zijn niet thuis. 
Van de buurman horen wij dat het hele gezin schapen hoeden is en de hele zomer zal 
wegblijven.  Het is al vaker gebeurd dat het hele gezin door de bergen reist met een 
kudde van wel 200 schapen en een tweetal honden. Deze schapen zijn het eigendom van 
verschillende boeren uit omliggende dorpen.
De familie slaapt vaak in een kuil die Istvan uitgraaft in het open veld en met plastic de kuil 
afschermt tegen wind en regen. Het meeste voedsel vinden zij in de natuur en als er een 
schaap of lammetje dood gaat, wordt deze opgegeten. 
Als een schaap of lam overlijdt tijdens de barre tochten, wordt het dode dier opengesneden 
en in stukken gesneden en op de ruggen van andere schapen vastgebonden. Zo droogt 
het vlees en kan het langer bewaard worden. Door een open vuur te maken kan het vlees 
gebakken worden.  Door het vuur worden alle mogelijke bacteriën en andere viezigheid 
verbrand. Wij moeten er niet aan denken om dit vlees te moeten eten !!!
Het is natuurlijk een zwaar leven voor de moeder en de drie kleine kinderen. Alleen in de 
koude wintermaanden (november t/m maart) zijn zij meestal thuis en gaan de kinderen ook 
naar school. In de wintermaanden werken Iren en Istvan in het bos en blijven de kinderen 
vaak alleen thuis en gaan ook alleen van en naar school. Deze kinderen zijn op jonge 
leeftijd al aardig zelfstandig en dat moet natuurlijk ook. 

Wij bedanken de buurman voor het aannemen en bewaren van de dozen en rijden met 
de bus een beetje naar beneden om Borsos Iren te bezoeken. Sinds het overlijden van 
haar man twee jaar geleden gaat het niet goed met Iren.  Zij voelt zich ziek en alleen . 
Haar zoon en kleinzoon zijn hele dagen weg om te werken en kunnen weinig doen voor 



Hierboven is te zien hoe de situatie was in 
het hutje van Maria in april 2018 …….

En hiernaast in april 2019 ziet het hutje er 
mooi en opgeruimd uit. Maria en haar zoon 
zijn erg blij met de nieuwe kachel en alle 
verdere hulp.
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hun moeder en oma. Als wij aankomen zien wij dat het tuintje helemaal vol onkruid staat 
en de hokken van de konijnen en kippen leeg staan. Ook zien en horen wij de hond niet. 
Dat is heel vreemd. Wij lopen naar het gammele huisje en zien dat de ketting aan de deur 
en deurpost vast zit, maar het slot niet dicht is. Voorzichtig maken wij de ketting los en 
stappen het donkere en natte hutje binnen. Wij zien gelijk aan de “schone” lakens dat de 
thuiszorg gisteren of vanmorgen is geweest.
Het ruikt verschrikkelijk naar de urine, vocht, viezigheid en brandlucht. Op een tot bed 
gemaakte oude bank zien wij Iren liggen. Zij reageert helemaal niet op onze aanwezigheid 
en pas als Marry haar wang streelt kreunt zij een beetje en lijkt het erop dat zij iets wil 
zeggen. Wat een ontzettend zielig hoopje mens. Helemaal alleen, zonder eten of drinken. 
Het is te zien dat zij in de laatste momenten van haar leven is.  
Wij kunnen niet veel meer doen dan zorgen dat de thuiszorg minimaal twee keer per dag 
komt in plaats 1 x per 24 uur. Dit kan echt niet. 
Ellendig en verdrietig verlaten wij het hutje en hopen dat zij snel naar de hemel mag en 
verlost zal worden uit deze akelige situatie. Met zorg maken wij de deur weer vast aan 
de ketting en staan nog even stil in gedachten. Zelfs Levente is van slag en voelt zich 
waardeloos in deze situatie. 

Stilletjes rijden wij verder terug naar beneden en gaan op bezoek bij Dominic. Dominic is 
verslaafd geweest aan drank maar de laatste 4 jaren blijft hij van de alcohol af. Hij heeft 
zijn boeltje nu op goed orde. Aan het oude huisje is niet veel meer op te knappen, maar 
zijn groentetuintje staat er goed bij. Ook staat er voldoende kachelhout opgestapeld. Het 
is en blijft een zonderlinge man, maar hij is tegen ons erg vriendelijk en beleefd. Voor hem 
nemen wij nog wel eens wat Hongaarse tijdschriften mee zoals Reader’s Digest en auto- 
en sportbladen. Dat vindt Dominic geweldig. Aan de mouwen van zijn versleten trui is goed 
te zien dat hij de door ons meegebrachte kleding goed kan gebruiken. De voedseltas, de 
toiletartikelen en de paracetamol zijn meer dan welkom. 
Dominic bedankt ons hartelijk voor de gebrachte spullen en wenst ons een goed verblijf in 
Sovata en weer een veilige reis terug naar huis.

Het weer laat het afweten en het regent behoorlijk. Dat is erg jammer, want wij moeten nu 
een aantal gezinnen op Hostad gaan bezoeken. Wij vragen Levente om ons naar Hostad 
te rijden en ons zo ver mogelijk naar boven te brengen met zijn bus. Dat doet Levente met 
plezier en vol goede moed gaan wij naar Hostad. 
Als wij Hostad oprijden zien wij een aantal mensen blij opspringen. Wij krijgen lachende 
gezichten, handkusjes en bedankjes voor de spullen die gisteren uitgereikt zijn. Wat 
geweldig om te zien hoe blij en dankbaar de mensen zijn met de hulp die hen gegeven is. 
Het terrein is heel erg blubberig en het zal glibberen en glijden worden. Het regenwater 
gutst over de paden in stromen naar beneden. 
Wij rijden het middelste deel van Hostad op en kunnen van daaruit redelijk makkelijk een 
aantal gezinnen bezoeken. Het eerste bezoek is aan het hutje van Iren en Istvan. 
In februari van dit jaar bleek dat Judit, de moeder van 4 kinderen,  is opgenomen in een 
psychiatrische instelling in een andere plaats. Het is niet in te schatten hoe haar situatie is. 
Van Iren, de zus van Judit die er naast woont, hoorden wij dat Istvan alle dagen werk heeft 
via de gemeente en van ‘s morgens vroeg tot ‘s avonds laat weg is. Iren zorgt naast haar 
eigen 5 kinderen ook nog steeds voor de 4 kinderen van Judith en Istvan. Dat is een hele 
grote opgave. Gelukkig komt Istvan iedere avond naar huis om bij zijn kinderen te zijn. Het 
is een trieste boel in het hutje. De aarden vloer is nattig, de kachel brandt niet en er staan 
alleen een kapotte kast en twee zeer oude en kapotte slaapbanken in. Een hele trieste 
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situatie voor de 4 jonge kinderen. Judith-Brigitta, het oudste meisje van het gezin en 12 
jaar oud, veegt met een bezem de vloer voor ons schoon. 
Aan haar gezichtje zien wij dat zij al grote zorgen heeft. 

Het is nu een stukje lopen om Maria Istok te bezoeken. Tot november 2018 woonde Maria 
in een door haar zelf  uit klei opgetrokken hutje zonder ramen en een deur. Binnen had 
zij een open vuur waarop zij moest koken en de boel warm moest houden.  Tijdens ons 
bezoek in december zijn er lattenbodems, beddengoed, een vloerkleed en een prachtige 
nieuwe SOS kachel. Onze monden vielen open toen wij zagen hoe keurig het nu in 
het hutje was. Natuurlijk gaven wij Maria alle complimenten en heel trots nam zij onze 
complimenten in ontvangst.Voor onze teams is het prachtig om te zien hoe veel beter het 
gaat door de hulp die wij de mensen bieden. Super fijn. 
Natuurlijk brengen wij ook een bezoek aan Aranka en Robert-Florin. Dit gezinnetje woont 
in het hoogste gedeelte van Hostad en hun dochtertje Vivien is aan beide oortjes doof. 
Drie jaar geleden heeft Vivien via SOS hoorapparaten gekregen. Bij ieder bezoek aan 
deze familie brengen wij de batterijen mee voor de hoorapparaten. De ouders kunnen de 
batterijen absoluut niet betalen, in Nederland is prijs al behoorlijk. Het gaat om batterijen 
nummer 675 en kosten in Nederland € 7,- per 6 stuks.
Per 3 dagen heeft Vivien 2 batterijen nodig. Aranka huilde verschrikkelijk van blijdschap 
toen wij  de zak met batterijen aan haar gaven. Doordat Vivien kan horen, kan zij naar 
school en dat is natuurlijk geweldig.

Nog een 6 tal gezinnen worden bezocht en kijken of de SOS kachel nog aanwezig is. 
Gelukkig is dat het geval en blijven deze families verzekerd van hulp van SOS.
Twee gezinnen op Hostad hebben voor oktober een kachel nodig en wij zullen er voor 
zorgen dat zij ook een nieuwe kachel gaan krijgen. 

Wij gaan snel de bus van Levente in en rijden naar het gemeentehuis om een aantal 
zaken te bespreken. Wij zien burgemeester Csaba en zijn assistente Katalin al klaar 
staan en worden ontvangen met een kopje hele sterke koffie. Best lekker na het koude en 
regenachtige bezoek aan Hostad.
Drie belangrijke punten worden besproken: Het eerste punt is de Naschoolse voor 
jongeren in de leeftijd van 12 t/m 17 jaar. Deze jongeren kunnen niet lezen of schrijven. 
Het tweede punt is de aanleg van stromend water op Hostad en het derde punt de opening 
van een tweedehandswinkel in het gebied van Sarateni.
Er zijn vele en lange discussies geweest over het opzetten van een naschoolse opvang 
voor jongeren die niet kunnen lezen en schrijven. Helaas geeft de overheid van Roemenië 
geen medewerking voor dit zo belangrijke project. Het betreft 65 jongeren die wij graag 
de kans hadden willen geven om te leren lezen en schrijven en om een vak te leren. 
Omdat de Overheid geen medewerking wil verlenen en de gemeente zelf niet voldoende 
financiële middelen heeft, kan dit project niet gestart worden. 
De continuïteit kan zonder medewerking van de Overheid en gemeente niet gewaarborgd 
worden. Dat vinden wij bijzonder jammer. Met de gemeente is afgesproken om te kijken 
of wij in een heel  kleine vorm kunnen starten om in ieder geval vast te beginnen met een 
klein groepje jongeren. Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.

De meeste arme mensen wonen op Hostad en wonen vaak in erbarmelijke 
omstandigheden. Er is in de meeste gevallen geen stromend water en elektriciteit. 
Natuurlijk hebben wij de gemeente erop gewezen dat water de eerste levensbehoefte van 
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de mens is en dat het noodzakelijk is dat deze mensen stromend water krijgen. Nu pakken 
de mensen water uit de greppel langs de kant van de weg of uit het kleine riviertje dat aan 
de linker kant van het terrein loopt. Als er niet genoeg regenwater valt, staat er geen water 
in de bedding. Overigens doen veel mensen hun behoeften in het riviertje, wassen zich in 
de zomermaanden in hetzelfde water en ook drinkwater wordt uit het riviertje gehaald. U 
begrijpt dat er altijd een of andere uitbraak van ziekten op de loer ligt. 
Het water in de waterput op het terrein is vervuild en geeft bijna geen water meer. 
Om stromend water aan te kunnen leggen hebben wij de medewerking van de gemeente 
en van het waterbedrijf nodig. De kosten voor de aanleg van stromend water voor alle 143 
gezinnen bedraagt ca. € 50.000,- . Dat is heel veel geld en is niet zo maar bij elkaar te 
krijgen. De gemeente wil heel graag meewerken aan dit project en heeft aangeboden om 
de helft van het bedrag bij te dragen voor de aanleg van stromend water. Een plan voor dit 
project zal samen met de gemeente gemaakt worden.
Daarnaast komt nog het probleem van de aanleg van een rioolsysteem. Kortom een 
project waarover flink nagedacht moet worden. SOS is blij dat de gemeente haar volle 
medewerking wil verlenen. Door de aanleg van stromend water zullen er in de toekomst 
geen of minder uitbraken voorkomen zoals bijvoorbeeld Hepatitis.

Het derde punt dat besproken wordt is de opening in augustus van dit jaar van de derde 
tweedehandswinkel in de wijk Sarateni. Wij zijn zeer opgetogen over het feit dat er weer 
meer werkgelegenheid geschapen kan worden door middel van kleine winkels in de 
wijken. Dolma is een meisje van 23 jaar en heeft voldoende spirit en capaciteiten voor het 
beheren van een eigen winkel.
De kosten voor het opknappen en inrichten van het winkelpand bedragen € 2000,-. 
Afgesproken en vastgelegd is dat na het eerste jaar draaien van de winkel, een bedrag 
van € 7 lei per kilo kleding betaald zal worden aan SOS. Van dit geld kan de investering 
van € 2000,- terugbetaald worden en na afbetaling van dit bedrag kan SOS van de 
ontvangen gelden nieuwe projecten starten.

In juli van dit jaar zal ook gestart worden met een kapsalon voor Bernadet. Bernadet, 25 
jaar,  heeft twee jaar lang heel hard gewerkt om het bedrag dat nodig is om het winkeltje 
waarin de kapsalon komt, op te knappen, de huur voor de 3 eerste maanden te reserveren 
en voor de aankoop van werkmaterialen. Het is geweldig dat Bernadet al heel hard heeft 
gewerkt  om een groot deel van de kosten zelf te kunnen betalen. Bernadet heeft SOS 
gevraagd om haar te helpen met een bedrag van € 850,- voor de aankoop van twee 
kappersstoelen en wat klein werkmateriaal. 

Hopelijk kunnen wij dit jaar ook starten met het openen van een fietsenwinkel. Zoals u 
op onze website hebt kunnen lezen krijgen wij via Kees en Corrie regelmatig prachtig 
opgeknapte fietsen.
Deze fietsen moeten na verloop van tijd ook wel eens gerepareerd worden. Het zou 
geweldig zijn als wij ook de fietsenwinkel kunnen realiseren. Qua kosten en inrichting is nu 
nog niets bekend, maar wij houden u zeker op de hoogte van de ontwikkelingen. Via onze 
website (www.stichtingsovata.nl) kunt u de ontwikkelingen eenvoudig volgen.

Als laatste punt wordt afgesproken dat de 56 overgebleven voedseltassen, na het uitreiken 
van de goederen aan de mensen van Hostad,  door de bode van het gemeentehuis 
gebracht worden bij de alleroudsten in het dorp van Sarateni. Wij weten zeker dat 
deze oudjes ontzettend dankbaar zullen zijn voor het voedsel. Dat wordt smikkelen. 
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In de komende week krijgen wij ook een lijst van de gemeente met daarop de namen, 
huisnummers en CNP nummers van de ouderen die een voedseltas hebben gekregen. 
Dan weten wij zeker dat deze mensen ook het voedsel hebben gekregen.

De gesprekken zijn goed verlopen en wij weten dat wij zeer serieus genomen worden. Dat 
is erg belangrijk en prettig.

Nu snel naar de opslag om de dozen te laden voor het bezoek van morgen aan de Morii, 
Capeti en Praidului. Daarna lekker onder de douche en voor vanavond zijn wij uitgenodigd 
door Melinda, degene die de tweedehands kinderkledingwinkel runt, voor een heerlijke 
Hongaarse maaltijd. Dat is altijd erg gezellig. Een beetje later dan normaal gaan wij ons 
bed in.

MAANDAG 6 MEI:

Om 07.30 uur zit iedereen aan het ontbijt en ondertussen worden de bezoeken en de 
bijzonderheden voor vandaag doorgenomen. Rond 09.00 uur komen onze Roemeense 
hulpverleners weer naar ons toe en alle teams gaan weer op pad.
Coby en Willy gaan verder met het bezoeken van de gezinnen die in de buitenwijken 
wonen. Janny, Klarien en tolk Mariann gaan de bezoeken op de Iliesi verder afwerken en 
ons team gaat als eerste naar de Morii. 
Op de Morii staan de mensen al op de uitkijk. Helaas zijn er niet voor alle gezinnen 
dozen meegenomen. Het gaat best goed met de meeste gezinnen en hebben hier ook 
al het aantal gezinsdozen afgebouwd.  Via de school in hun wijk kunnen zij kleding en 
schoenen tegen kleine bedragen kopen. Zoals al eerder geschreven: de mensen die zelfs 
de kleine bedragen niet kunnen betalen, krijgen kledingbonnen.  Voor de winterperiode 
krijgen sowieso alle gezinnen groentezaden en  voedselbonnen. Op de Morii bezoeken wij 
vandaag alleen Attila en Anna Maria.
Attila is de jongeman met MS en wordt door zijn moeder uitstekend verzorgd. Helaas 
heeft Attila begin maart een ernstige infectie opgelopen die hem bijna fataal werd.  Attila 
werd naar het ziekenhuis gebracht waar de artsen eigenlijk niets voor hem wilden doen. 
Door de enorm hoge koorts was Attila buitenwesten geraakt. De ouders en de broer van 
Attila hebben erop aangedrongen hun zoon van de dood te redden en hem alsjeblieft te 
reanimeren.  Uiteindelijk is Attila door de arts geholpen, is er veel geld betaald en na drie 
weken ziekenhuis mocht Attila naar huis. Je ziet aan Attila dat hij weer achteruit is gegaan, 
maar gelukkig is hij er nog. 

Het tweede en laatste bezoek is aan Anna Maria. Zij wonen op het hoekje van de Morii 
in een verschrikkelijke bouwval. Anna Maria woont bij haar vader Miklos en stiefbroertje 
Peter-Miklos  in het linker gedeelte van de krot en Istvan-Sandor, de oom, woont met zijn 
vriendin Emma in het rechtergedeelte van de krot. 
De vader, oom en zijn vriendin drinken de hele dag alcohol en de kinderen worden aan hun 
lot overgelaten. Toch lijkt de vader van Anna Maria vandaag nog niet gedronken te hebben 
en verwelkomt ons alleraardigst. Hij bedankt ons met handkusjes voor het winterhout dat 
SOS via Levente heeft bezorgd. Hij vertelde dat zij, dankzij het gedoneerde winterhout, 
geen kou hebben gehad in de afgelopen strenge winterperiode. Onze verrassing was 
groot om te horen dat Peter-Miklos  naar School 2 gaat. De school is niet ver van de Morii 
vandaan en het is goed te doen voor Peter-Miklos om naar school te lopen. Zowel Anna 
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Maria en Peter-Miklos krijgen op alle schooldagen tussen de middag een warme maaltijd. 
Soms krijgen zij nog wat extra soep en brood mee naar huis voor de avond. Zoals u weet 
wordt door SOS  voor veel meer kinderen een dagelijkse warme maaltijd betaald. De 
warme maaltijden worden door de scholen verzorgd en tussen de middag geserveerd. 
Als wij niet voor de lunches zouden zorgen, zouden er veel kinderen om 12.00 uur naar 
huis moeten en op de middagen het onderwijs moeten missen. Thuis hebben de kinderen 
ook geen eten en zijn de warme maaltijden via de school erg belangrijk. Vanzelfsprekend 
worden eerst alle gezinnen gecontroleerd waarvan de ouders de lunches niet kunnen 
betalen. Voor ons is het heel erg belangrijk dat er zo veel mogelijk kinderen naar school 
gaan. Uiteindelijk heeft de jeugd de toekomst.

Na nog wat kletsen met Miklos en de praatjes aanhoren over de buurt en haar bewoners, 
vertrekken wij weer en natuurlijk beloven wij om in oktober weer terug te komen. De kleine 
Irina van drie hutjes terug, staat snibbig te kijken en is niet blij dat zij niets krijgt. Stiekem 
geven wij haar een voedseltas. Met een blij gezicht rent zij met haar grote schat aan 
voedsel naar haar hutje.

Op de Primaverii kunnen wij alleen nog de familie van Eniko bezoeken. De andere 
bewoners zijn inmiddels overleden. 
Eigenlijk willen wij Eniko geen bezoek meer brengen en spullen brengen. Vorig jaar heeft 
Eniko het geld dat zij had gekregen voor het plaatsen van een spiraal, gebruikt voor het 
kopen van een nieuw bed. Dat is natuurlijk hartstikke stom van haar. Normaal gesproken 
krijgen mensen geen geld en betalen wij zelf de kosten die ergens voor betaald moeten 
worden of wordt een Roemeense hulpverlener gevraagd de betaling te doen. In dit geval 
was onze hulpverlener voor deze wijk ziek op het moment dat er een afspraak met de 
gynaecoloog was gemaakt.  Onze Roemeense hulpverlener had er vertrouwen in dat 
Eniko zou doen wat er afgesproken was. Helaas, zij vond een nieuw bed leuker dan 
geen kinderen meer krijgen. Zij heeft al 6 kinderen waarvan er 4 in het kinderhuis moeten 
wonen, omdat zij met haar man de kinderen niet kan verzorgen. 
Dochtertje Eszther van 9 jaar is incontinent en heeft incontinentiemateriaal nodig. Wij 
vinden het zielig als het meisje gepest zou worden op school door haar handicap en 
hebben besloten om alléén incontinentiemateriaal voor Eszther te brengen. 
Eniko kijkt terecht heel verbaasd op als wij voor het huisje stoppen. Als wij via het tuinhekje 
binnen komen begint Eniko direct te vertellen dat het bed waar zij en haar man in sliepen, 
kapot was en zij een nieuw bed beter vond dan het plaatsen van een spiraal. Zij had 
eerder onze hulp kunnen vragen en SOS had kunnen zorgen voor een ander bed. 
Zij snapt nu ook heel goed dat de hulp gestopt is en zij geen voedselbonnen meer krijgt. 
Wij vertellen dat de doos die wij nu brengen alleen gevuld is met incontinentiemateriaal en 
alleen bedoeld is voor Eszther. Dat vond Eniko toch wel erg fijn. 

Nu op naar de Capeti waar de mensen ongetwijfeld ook geduldig zullen wachten op onze 
komst. Na 20 minuten rijden komen wij bij het smalle pad dat toegang geeft tot de Capeti. 
Onze bus past  nog maar net op het pad en voorzichtig manoeuvreert Cees de bus naar 
het midden van de Capeti.
Er staan inderdaad al een paar mensen te wachten en sommigen komen nog even 
aangerend.Voordat wij aan onze bezoeken kunnen beginnen springen de mensen haast in 
onze nek om ons het slechte nieuws te vertellen.
Een medewerker van de plaatselijk bank die wel vaker geld op kwam halen, heeft vorige 
week bij alle gezinnen de huurpenningen en gelden voor  verzekeringen en pensioen 
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opgehaald. De man is echter nooit met het geld bij de bank gekomen en is met het geld 
en al gevlucht. Voor de mensen is het een groot probleem, want de bank blijft ondanks het 
gestolen geld van mening, dat de bewoners van de Capeti alsnog hun rekeningen moeten 
betalen. Triest, heel triest. 
Als de gemoederen een beetje bedaard zijn beginnen wij met de persoonlijke bezoeken 
van een aantal gezinnen.  Emese met haar gehandicapte zoon Zsolt is daar een van. 
Het valt niet mee om zo maar bij het huisje van Emese te komen. Smalle en modderige 
paadjes moeten wij bewandelen en over enge, half kapotte planken lopen om over het 
water te komen.
Eenmaal aangekomen in het huisje, ligt Zsolt in zijn rolstoel allerliefst naar ons te lachen 
en maakt lieve geluidjes van plezier. Wát een lief en vrolijk ventje is dit. Wij zien dat zijn 
rolstoel niet alleen veel te klein is maar ook gebroken is aan de zijkant. Dat is ook wel 
een beetje logisch als je ziet hoe Emese met de rolstoel moet manoeuvreren om aan de 
andere kant van het stromende beekje te komen.
Er moet dringend een nieuwe rolstoel komen en wij vragen Levente navraag te doen 
naar een soortgelijke stoel als die van Attila op de Morii. Deze stoel moet veel soepeler 
sturen en rijden dan deze oude rolstoel. Het zou een stuk makkelijker zijn voor Emese en 
voor Zsolt. Het zal geen goedkope stoel zijn, maar een goede rolstoel is voor Zsolt wel 
erg belangrijk. Verder gaat het goed met Zsolt en 2 x per week mag Zsolt naar school en 
krijgt speciaal onderwijs. Dat is waanzinnig goed voor hem. Zijn moeder brengt hem in 
weer en wind naar school. Voor Zsolt is incontinentiemateriaal hard nodig in maat small. 
De gewone luiers passen niet meer nu hij groter is geworden. Overigens worden de luiers 
meer dan 1x gebruikt. Na het leeg kieperen van de luiers worden ze boven de kachel te 
drogen gehangen. De volgende dag kunnen de luiers dan weer gebruikt worden. Nieuwe 
kleertjes zijn ook hard nodig, omdat Zsolt soms twee keer per dag verschoond moet 
worden. De pampers van oktober vorig jaar waren dus al te klein. Emese bedankt ons 
hartelijk voor alle spullen en lachend neemt zij afscheid van ons.

Verderop komen wij oma Gyongyver tegen. Haar zoon gaat nog steeds niet naar school 
maar heeft nu werk gevonden bij een boer. Zo jammer dat deze jongen van 16 jaar niet 
naar school gaat en niet kan lezen en schrijven.  Hopelijk komt het goed met deze jongen.

Lopend langs het huis van Katalin en Ioan krijgen wij boze blikken. Deze familie is gewoon 
niet van plan om hun 3 jongste kinderen van 11, 10 en 4 jaar naar school te sturen. 
De oudste kinderen van 15, 17 en 20 zijn het huis uit en hebben een eigen gezin. De 
familie is heel boos, omdat wij iedere keer hun huisje voorbij lopen en zij geen dozen of 
voedselbonnen krijgen. 
Wij mogen ook niet over hun erf lopen om bij het gezin van Katalin en Albert te komen. Dit 
jonge stelletje van nu 17  en 18 jaar hebben hun tweede kindje gekregen. Het ontzettende 
kleine hutje van amper 2,5 bij 3 meter is keurig opgeruimd en een soort van schoon. Er 
valt weinig eer te behalen aan een vloer van klei en zand, maar je ziet dat zij hun best 
doen er wat van te maken. Albert heeft alle dagen werk en werkt na vijven ook nog op 
het land van een boer in de buurt totdat het donker gaat worden. Complimenten voor dit 
gezinnetje omdat zij, ondanks de armoede, er het beste van weten te maken. Natuurlijk 
zijn er kinderkleertjes, een babypakket en een voedseltas afgegeven. 

Als laatste bezoeken wij Emma, die helemaal aan het einde van de Capeti woont. Het is 
best even klimmen om de steile berg op te klauteren. Door alle bomen en struiken moeten 
wij ook nog even zoeken waar haar huis staat. In februari kregen we van Amalia, één van 
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onze Roemeense hulpverleners, het bericht dat in het schuurgedeelte waar oma woont, 
brand was geweest. Met hulp van de buren en mannen van het lager gelegen gedeelte 
van de Capeti is geholpen om het dak dat beschadigd was door de brand, te repareren. 
Dat is keurig gelukt. De kosten van het hout en de bevestigingsmaterialen zijn betaald 
door de kerk waar Amalia bij aangesloten is. Ook hebben de parochianen gezorgd dat er 
voldoende voedsel was voor oma, Emma en de 4 kinderen van Emma. Na het overlijden 
van de echtgenoot van Emma, eind 2017, is het leven hard geworden voor haar. Zij was 
toen zwanger van haar 4de kindje. Ieder stukje hulp kan zij gebruiken.  

Al met al was het een prettig bezoek en wij worden zoals altijd uitgezwaaid door de 
bewoners.

Voor vanavond hebben wij een uitnodiging van Tunde, één van onze Roemeense 
hulpverleners. Tunde kon deze keer niet voor ons werken omdat zij in de eerste week van 
juni haar 3de kindje verwacht. Natuurlijk gaan wij tegen die tijd een extra reisje maken om 
het baby’tje te begroeten en een cadeautje te brengen.  Met dit transport was er al een 
kinderwagen, kinderbedje en babykleertjes voor haar meegenomen. 
Het eten dat Tunde had gemaakt was weer verrukkelijk en was het een gezellige en 
ontspannende avond.

DINSDAG 7 MEI:

Na het ontbijt van vanmorgen gaan de teams de laatste families van hun bezoeklijsten 
afwerken en als het goed is, zijn alle werkzaamheden gedaan die op de planning stonden. 
Dat zou geweldig zijn.
Janny en Klarien gaan de laatste voedselbonnen en losse bundels wegbrengen op de 
Iliesi, Lia en Marry gaan mee naar de scholen en crèches en Cees zal zorgen dat de 
laatste dozen in de bus gezet worden. Cees zal ons team met onze bus naar School 2 en 
de Minei brengen.

Alleen School 2 moest nog bezocht worden. School 2 is de grootste school in Sovata en 
op deze school zitten ca. 275, zowel Hongaarse als Roemeense,  schoolgaande kinderen.
Wij zijn zeer verheugd om te horen dat er sinds kort twee speciale klassen zijn gevormd 
voor kinderen van 14, 15 en 16 jaar met een fysieke handicap. Bijvoorbeeld Autisme,  
ADHD en dyslectie. 
Dat is een prachtige ontwikkeling en fijn dat nu ook School  2 meewerkt om deze kinderen 
een betere kans op de toekomst te geven.

Op de Minei staan de mensen al te wachten en kijken verschrikkelijk blij dat de bus stopt 
bij hun huisjes. Al meerdere malen moesten wij via deze wijk rijden omdat de andere weg 
erg slecht begaanbaar is geworden. Dus iedere keer als zij de bus zagen rijden, dachten 
zij dat wij voor hen kwamen.
Met de vijf gezinnen die bij elkaar wonen gaat het redelijk goed. Er is voor 3 mensen 
medicatie nodig en er is geen geld om de medicatie te betalen. Maria, onze Roemeense  
hulpverlener voor vandaag, zal na terugkomst aan het eind van de middag naar de 
apotheek gaan en de recepten afgeven. De volgende dag kunnen wij de medicatie 
ophalen, betalen en daarna kunnen wij de gekochte medicatie nog even bij de mensen 
brengen. Daar is iedereen heel erg blij mee. 
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Ook worden wij spontaan en heel hartelijk bedankt voor het winterhout dat deze gezinnen 
via SOS in oktober hebben gekregen. Het winterhout is zo duur geworden dat de mensen 
zelf niet voldoende winterhout kunnen kopen. Zeker niet als de winter zo koud en nat is als 
de afgelopen winter.
De kosten van een meter winterhout bedraagt op dit moment € 135,- en er is minimaal 3 
meter winterhout per winter nodig.
Vreemd dat Katalin niet tevoorschijn komt. Normaal is zij altijd haantje de voorste en heeft 
altijd het hoogste woord. De man van Katalin,  Lajos, was al twee jaar geleden vertrokken. 
Wij vragen aan de bewoners waar Katalin is en tot onze stomme verbazing horen wij dat 
zij huis en haard heeft verlaten en er met een zigeuner vandoor is gegaan. Haar dochter 
Kinga van net 16 jaar heeft nu in haar eentje de zorg voor haar broertje Szillard van 10 
jaar. Het jongetje is dwars, wil niet naar school en doet allemaal dingen die niet mogen. 
Wat een moeilijke toestand voor Kinga !!! Gelukkig letten de andere bewoners wel een 
beetje op, maar het is nogal wat om ineens zonder moeder te zitten en een broertje die 
alleen maar verkeerde dingen doet. Wij vragen de andere bewoners goed op te letten en 
er voor te zorgen dat Kinga geholpen wordt. Het huisje waarin zij woont is in een slechte 
staat. Gelukkig wordt het nu zomer en komt de droge tijd eraan. Als wij extra bezoeken 
gaan brengen in juni, juli en augustus, zullen wij Kinga weer bezoeken en kijken of zij het 
kan redden.

Wij moeten verder en rijden een stukje over de Minei. Aan het einde van de Minei vinden 
wij Anna en haar drie kinderen in de leeftijd van 10, 11 en 12 jaar. De kinderen zijn mager, 
zien er niet gezond uit en zijn erg klein.
Deze familie woont in een krot van stukken hout en vooral veel plastic. Deze ruimte mag 
de familie huren van de eigenaar van het terrein waarop het krot staat. Nu wil de man 
dat de familie van het terrein gaat, want hij kan het terrein voor veel meer geld verhuren. 
Gelukkig zijn er ook in Sovata steeds meer mensen die iets voor anderen willen doen. Dat 
is geweldig. De plaatselijke bloemist heeft deze familie een container aangeboden die als 
huis gebruikt kan worden. Wij hebben de container nog niet zelf gezien, maar volgende 
maand zou de container geplaatst worden aan de andere kant van de Minei. De bloemist 
zou ook helpen met het verhuizen en het inrichten van de container. De container zou een 
deur en ramen hebben en mooi droog zijn. Dat is toch fantastisch !!! Eindelijk een betere, 
drogere en vooral veilige woonruimte voor Anna en haar kinderen. 

Ook het gezin van Erzsebet en Janos, die aan de andere kant van de Minei wonen,  
krijgen een bezoek van ons. De zoon van Erzsebet en Janos, Lehel, is altijd een ziekelijk 
kind geweest. Hij blijft klein van stuk, maar zijn gezondheid is nu goed. Dat is fijn om te 
horen. Lehel kan matig leren maar gaat heel graag naar school. 

Het is in inmiddels al 16.00 uur en wij gaan terug naar ons logeeradres. Vanavond 
moeten de gewerkte uren voor onze Roemeense hulpverleners uitgerekend worden, alle 
teammappen verzameld worden en de laatste puntjes nog even weggewerkt worden. 
Janny, Cees, Lia en Yvonne zijn deze keer 4 dagen langer in Sovata geweest en kunnen 
morgen samen met de anderen genieten van een vrije dag. Dat lijkt ons geweldig !!!

Alle vrijwilligers zijn het er over eens dat het een fantastisch, mooi, waardevol en fijn 
bezoek aan Sovata is geweest.
Zoals altijd gaan wij na terugkomst in Nederland met de volle 100% motivatie weer aan de 
slag voor het transport van oktober 2019.



TOT SLOT:
Zowel de Nederlandse vrijwilligers als de Roemeens/Hongaarse hulpverleners hebben 
keihard gewerkt en hun best gedaan om zoveel mogelijk mensen hulp te bieden. 
Net als alle eerdere bezoeken aan Sovata hebben onze Nederlandse vrijwilligers ook deze 
reis en het verblijf uit eigen middelen bekostigd. Dat is fantastisch !!!
Heel veel respect en grote dank gaat uit naar al onze 32 fantastische en trouwe 
vrijwilligers. 
Ook onze inzamelpunten her en der verspreid in Nederland, verdienen een dikke pluim. 
Dank jullie wel !!!

Onze grote dank gaat uit naar Bergschenhoek Groep BV uit Bergschenhoek voor het 
laten drukken van dit prachtig uitgevoerde reisverslag.
Transportbedrijf Neele-Vat BV uit Rotterdam willen wij uit de grond van ons hart hartelijk 
bedanken voor het verzorgen van het transport van Oud-Beijerland naar Sovata.

Eveneens willen wij HOVETRA BV uit Rhoon ontzettend hartelijk bedanken voor de 
donatie van de Mercedes Benz Sprinter  311 CDI en de sponsoring van de brandstof voor 
onze reis naar Sovata. 

Graag willen wij u als trouwe sponsor en ondersteuner van SOS ontzettend hartelijk 
bedanken voor alle donaties, in welke vorm dan ook. Graag willen wij van de gelegenheid 
gebruik maken om sponsors  die prachtige bedragen en/of kleding doneren aan SOS maar 
waarvan wij nog geen adresgegevens hebben, ook hartelijk bedanken. 
Dankzij u allen is het iedere keer weer mogelijk om de meest arme mensen in Sovata en 
Sarateni hoop en zicht op een betere toekomst te geven.

NAGYON KÖSZÖNÖM SZÉPEN (heel hartelijk dank) namen de mensen uit Sovata en 
Sarateni. 

De groep SOS vrijwilligers april 2019.



Heel graag willen wij alle dames en heren heel hartelijk bedanken namens alle mensen uit 
Sovata voor alle prachtige breiwerken.Onderstaand een kleine selectie uit alle verzamelde 

foto’s van de breiwerken van 2017, 2018 en een deel van 2019.







Praktische tips voor hulpverlening
Bedrijven, instellingen, stichtingen en vele van u vragen ons: “Wat kunnen wij naast 
een financiële steun en kledingdonaties nog meer doen voor bijvoorbeeld de scholen 
en crèche-project en SOS?” Naar aanleiding van deze vraag hebben wij wensenlijsten 
samengesteld met artikelen die voor de scholen, crèches en gezinsondersteuning heel 
erg belangrijk zijn. Het kan u wellicht helpen makkelijker een keuze te maken wat u nog 
meer zou kunnen betekenen voor de kinderen en gezinnen van Sovata en Sarateni in 
Roemenië. 

Wensenlijst voor de lagere scholen en crèches
Schriften en bloc notes
Waterverf en penselen
Potloden en puntenslijpers
Knutselmateriaal en stickers
Kleurboekjes
Kleurpotloden en stiften

Wenslijst voor het project gezinshulp
Blikken vlees, zakjes droge soep, gedroogde bruine en witte bonen, spliterwten, 
blikjes tomatenpuree, pasta, rijst, macaroni, thee, oploskoffie, oplos chocolademelk, 
bouillonblokjes, blikjes leverpastei, handzeep, tandpasta en tandenborstels, handdoeken, 
theedoeken, warme sokken, waxinelichtjes en paracetamol.

Financiële donaties en giften
Natuurlijk zijn en blijven ook financiële donaties zeer belangrijk.
Van de financiële donaties worden bijvoorbeeld in Roemenië zelf voor de lagere scholen 
werkboekjes en leesboeken in de Roemeense en Hongaarse taal aangeschaft en wordt 
het verbeteren van de woon- en leefomstandigheden betaald. Verder kan voor 5 euro 
een SOS voedselbon worden uitgegeven, waarvan twee volwassen mensen bijna een 
week kunnen eten. Helaas is het kopen van vlees geen optie omdat de prijs van het vlees 
onbetaalbaar is voor de meeste mensen. SOS voedselbonnen worden op naam van de 
begunstigde uitgeschreven en kunnen verzilverd worden in de kleine supermarkten. Een 
van onze Roemeense hulpverleners controleert de verzilverde voedselbonnen op het juiste 
gebruik er van. Bij onregelmatigheden worden de onterecht verzilverde voedselbonnen 
door de supermarkt niet betaald door SOS.

Contactgegevens Yvonne Willebrands

Locatie loods   Overig
Langeweg 5E   Erkend ANBI 
3261 LJ Oud-Beijerland  KvK Rotterdam 24420113   

IBAN rekeningnummer: NL88 INGB 0003 5337 95

Vouwblaadjes(gekleurd) A4 en A5
Kopieer, teken-en crêpepapier
Scharen voor groot en klein 
Plak stiften en potten plaksel
Ballpoints (met of zonder reclame)
Grote kralen om te rijgen en draad

06-24521969
yvonne@stichtingsovata.nl
www.stichtingsovata.nl


