Reisverslag Sovata & Sarateni
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Dit kleine meisje moet met een hamer de
noten kraken. De zak naast haar moet aan het
einde van de dag leeg zijn !!

Verslag van het bezoek aan
Sovata en Sarateni in oktober 2019

REISVERSLAG OKTOBER 2019
Helaas is de 11-jarige Mercedes Sprinter 311 CDI met 335.000 kilometer op de teller,
welke gedoneerd was door HOVETRA BV uit Rhoon, uit de roulatie genomen doordat er
te veel technische problemen waren en wij er niet op konden vertrouwen dat de bus ons
zonder problemen naar Sovata zou brengen.
Gelukkig werden wij geholpen met een VW transport bus voor 6 personen door AMES uit
Dordrecht. Voor deze hulp zijn wij AMES uit DORDRECHT zeer dankbaar.
Janny en Cees hebben ons na drie dagen rijden weer veilig naar Sovata gebracht. Ook de
terugreis naar Nederland verliep 100% naar wens.
Op zaterdag, de dag van het vertrek van de groep die met de bus is gereisd, was het weer
druilerig en winderig. Eenmaal in Duitsland werd het zonnig en liepen de temperaturen op
tot gemiddeld 22 graden.
Bij aankomst in Sovata op maandag was het prachtig weer en bleef het weer de komende
10 dagen ook schitterend met dagelijkse temperaturen van gemiddeld 24 graden. Dat
was erg fijn, omdat bij regenachtig weer de wijken veel moeilijker te bereiken zijn door de
blubberstromen.
Net na het avondeten, kregen wij een alert via de overheid dat er beren in een drietal
wijken rondliepen en het niet verstandig was om buiten te zijn. Natuurlijk gingen wij snel
met de bus naar ons logeeradres.
Wat later op de avond hoorden wij dat een man, die in de middag rustig aan het vissen
was, gedeeltelijk is opgegeten door een beer. Wat akelig !!
DINSDAG:
Van Levente kregen wij te horen dat het transport vanuit Nederland op woensdagochtend
zou aankomen en besloten wij vandaag alvast een bezoek te brengen aan Kathy. Kathy
is 3 jaar geleden opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis in Târnaveni. Een trieste
omgeving waar Kathy eigenlijk niet thuishoort.
Aangekomen op het terrein van het psychiatrisch ziekenhuis kwamen er al patiënten
nieuwsgierig aanlopen om te kijken welke vreemdelingen er in de bus zouden zitten.
Eenmaal uitgestapt werden wij verwelkomd met handkusjes, diepe buigingen en werd
er gevraagd om sigaretten. Het was even lastig om ons uit het groepje patiënten los te
wringen en naar het gedeelte te gaan waar Kathy verblijft. Deze keer werden wij wat
minder vriendelijk ontvangen en werd het verboden om foto’s te maken van Kathy en de
omgeving. In een kale en enge gang kregen wij een plakkerig tafeltje met kapotte stoelen
aangeboden en moesten wachten op de komst van Kathy.
Met een begeleider werd Kathy na even wachten bij ons gebracht. De begeleider bleef
dicht in de buurt en werden wij duidelijk in de gaten gehouden. Kathy bleek er weer
veel minder goed aan toe te zijn dan tijdens het bezoek van afgelopen april. Zij was erg
afwezig, erg mager en keek ons met grote ogen aan. Gelukkig was er wel herkenning.
Wij boften dat er op dat moment een controlebezoek werd gedaan door de medische
specialist en psychiater van deze afdeling, Dr. Daniëlle.
Een aardige en welwillende arts die ons vriendelijk te woord stond en vertelde dat Kathy
met haar ziektebeeld eigenlijk niet in deze instelling thuishoort, maar dat het erg moeilijk is
om haar hier uit te krijgen. Door de tussenkomst en schriftelijke toestemming van familie of
door hulp van advocaten en de overheid zou er een mogelijkheid kunnen zijn om haar hier
weg te krijgen. Het laatste is onmogelijk omdat deze instanties zich niet zo druk maken en
door de enorm hoge kosten die dat met zich mee zouden brengen. Maria, één van onze
-5-

Het bed van Rozalia in een kamer
voor 4 patiënten

Het oude, kapotte en nu verlaten houten flatgebouw aan de Trandafirilor.

Roemeens/Hongaarse vrijwilligers is de afgelopen maanden op zoek gegaan of er ergens
in Roemenië familie te vinden zou zijn van Kathy. Uit een eerder huwelijk blijkt er een
dochter te zijn met de naam Angy. Zoals zo vaak gebeurt in Roemenië, blijkt deze dochter
zich niets aan te trekken van de situatie van haar moeder en is bang om voor hoge kosten
te komen te staan.
Uiteindelijk heeft Angy toegezegd te zullen zorgen dat er een handtekening komt om Kathy
uit deze akelige situatie te halen. Waarschijnlijk zal Angy dat in de maand november of
december in orde maken. Wat zou het heerlijk zijn als wij Kathy naar Mihai in Oradea Tinca
kunnen brengen, waar zij een mooi en beter leven zal hebben !! Zoltan, de man met twee
geamputeerde benen, hebben wij daar twee jaar geleden ook onder kunnen brengen.
Na dit verdrietige en toch hoopvolle bezoek, vertrekken wij weer en gaan op zoek naar
Rozalia.
Rozalia woonde tot half vorig jaar op de Trandafirilor, het verrotte en oude houten gebouw
in het hart van Sovata. Over deze heel slechte woonsituatie hebben wij veelvuldig
geschreven.
Later in dit verslag kom ik terug op ons bezoek aan dit gebouw en haar laatste bewoners.
Om Rozalia te vinden was er ook weer veel speurwerk nodig. Als iemand in Roemenië iets
mankeert waar meer hulp voor nodig is, dan alleen die van familie of buren, worden deze
mensen vaak “opgeborgen” in psychiatrische instellingen. Er is niet zoals in Nederland
een verpleeghuis, bejaardenhuis of revalidatiecentrum. Vaak worden deze mensen
uitgeschreven uit de gemeente waar zij gewoond hebben en zijn het eigenlijk onbekende
mensen geworden. Navraag bij de gemeente heeft vaak geen zin en zijn wij afhankelijk
van oude buren en of van iemand die toevallig iets gehoord heeft over een mogelijke
verblijfplaats.
Om Rozalia te vinden heeft Levente, één van onze belangrijkste hulpverleners, minstens
4 maanden nodig gehad om er achter te komen dat Rozalia op dit moment in een
psychiatrische instelling verblijft in de plaats Glodeni.
Deze plaats ligt tussen Târgu Mures en Reghin.
In Glodeni zijn twee van deze instellingen en in de eerste die wij bezochten, was het raak.
Het heel oude, deels vergane gebouw geeft woonruimte aan 145 mensen, waarvan 16
mensen zich redelijk vrij kunnen bewegen. Ook dit oude gebouw heeft een tuin waar
de patiënten in rolstoelen kunnen genieten van de buitenlucht. Foto’s maken is ook hier
verboden. Toch hebben wij stiekem een paar foto’s kunnen maken.
Eén van de verzorgsters heeft Rozalia opgehaald en Rozalia komt ons met uitgestrekte
armen en met een lachend en blij gezicht tegemoet. Wat heerlijk om haar zo blij en in
goede gezondheid te zien.
Ze was hartstikke verbaasd dat wij haar gevonden hadden en kletste honderd uit. Tegen
de zin van het verplegend personeel kregen wij een rondleiding van Rozalia door het
gebouw. Het viel ons op dat het best schoon was en de kamers opgevrolijkt waren met
schilderijtjes en zelf gemaakte versiersels.
Op de vraag wat wij voor Rozalia konden doen antwoordde zij “voedsel”. Niet alleen voor
haar, maar ook zeker voor de andere bewoners. Dat is erg lief van haar.
Per week eten deze mensen 5 dagen iets wat op soep lijkt en twee dagen per week brood
met zoetigheid. Soms komt er een stukje vlees en groenten op tafel, maar dat is heel
sporadisch. Voedsel is in heel Roemenië een groot probleem voor sowieso de ouderen
en mensen die in instellingen wonen. Ook in dit soort gevallen doet de overheid van
Roemenië helemaal niets !!
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Aan het einde van de middag vetrekken wij met een goed gevoel weer richting Sovata.
Vanavond op tijd naar bed en morgen vroeg uit de veren.
Het transport wordt namelijk vroeg in de ochtend verwacht.
WOENSDAG:
Al om 08.00 uur gaat de telefoon en Levente vraagt ons te komen om te helpen met het
uitrijden van de dozen en de losse bundels.
Aangekomen bij onze opslag in Sovata is het al een drukte van belang. Wij zien een
overvolle vrachtwagen en zien nu eigenlijk pas hoeveel werk er door onze vrijwilligers
verricht is in de loods in Oud Beijerland.
Ruim 1200 dozen, vele losse bundels en pallets met extra voedsel staan te wachten om
uitgeladen te worden. Een heel indrukwekkend gezicht.
Het wachten is op de tractor die uit de wijk Sarateni moet komen. Deze tractor heeft lepels
om de pallets op een eenvoudige manier uit de vrachtwagen te halen.
Natuurlijk heeft Levente gezorgd voor voldoende mankracht en vervoersmiddelen.
Vanzelfsprekend wordt ook onze bus ingezet om dozen naar de diverse locaties te
brengen. Het uitrijden van zoveel mogelijk dozen en losse bundels geeft ons meer
overzicht en beweegruimte in de opslag van Sovata en dat is heel plezierig.
Nadat alle dozen en losse bundels voor Sovata uit de vrachtwagen zijn gehaald, rijdt de
vrachtwagen achter ons aan naar onze opslag in de wijk Sarateni. Het is belangrijk dat
wij aangeven welke pallets op welke plaats gezet moeten worden. In deze opslag is de
beschikbare ruimte zeer beperkt.
Ook hier loopt alles volgens plan en na anderhalf uur is de vrachtwagen leeg en kan de
chauffeur tevreden vertrekken. Na wat opruimwerkzaamheden is de dag weer voorbij en
gaan wij naar ons logeeradres. Een hapje eten en lekker naar bed.
DONDERDAG:
Vandaag weer vroeg aan het ontbijt. Er zijn voor twee gezinnen op Hostad twee kachels
gekocht en wij betalen de kosten van in totaal € 700,- . Levente zal de kachels later met
zijn bus ophalen en op zaterdag bij de gezinnen op Hostad brengen. Wat zullen deze
gezinnen blij zijn !!
Daarna snel naar het gemeentehuis om de stapel voedselbonnen met de bijhorende
lijst bij Adel van de Sociale dienst te brengen. Adel deelt altijd de enveloppen met de
voedselbonnen uit en zo is er van twee kanten controle. Haar kennis en onze kennis
samenvoegen zorgt ervoor dat niemand onterecht voedselbonnen krijgt.
Dit systeem werkt uitstekend.
Rond de klok van 12.30 uur moeten wij naar het vliegveld van Mures om Hugo en Kees op
te halen. Hugo en Kees zijn twee “gast” sponsors en komen onze teams helpen met het
uitreiken van de goederen en bekijken onze projecten. Aan het eind van hun verblijf blijken
de heren behoorlijk onder de indruk te zijn van onze werkzaamheden en activiteiten in
Sovata. Dat is mooi om te horen.
Al met al vliegt de dag weer voorbij en maakt Levente zich in tussentijd op om de
vrijwilligers die met het vliegtuig komen, op te halen van het vliegveld van Cluj Napoca.
Zij arriveren rond 23.45 uur in Sovata. Onder het genot van een drankje praten wij elkaar
even bij en gaan lekker naar bed. Morgen is de aftrap van een drukke paar dagen.
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VRIJDAG:
Alle teams zijn mooi op tijd klaar met het ontbijt en staan te poppelen om hun werk voor
vandaag uit te voeren. Iedereen heeft er veel zin in en samen nemen wij nog even de
planning voor de komende dagen door. Amber, onze jongste vrijwilligster, is voor het eerst
mee en voor haar is het nog wat spannender dan voor degenen die al jaren lang meegaan.
Het team van Coby gaat, zoals altijd, de gezinnen bezoeken die verspreid over Sovata
wonen. Bij sommige gezinnen moet zij meerdere malen op bezoek gaan omdat veel
mensen werkzaam zijn op het land om aardappels te rooien of bessen en paddenstoelen
te plukken in de bossen. Dat zorgt ervoor dat zij en haar team veel heen en weer moeten
rijden om de mensen hun spullen en voedselbonnen te brengen. Het team van Janny en
het team van Joke gaan de gezinnen op de Iliesi bezoeken.
Ons team start op de Morii. De Morii is een klein en rustig wijkje waar SOS 7 gezinnen
ondersteuning geeft.
Het eerste gezin dat wij bezoeken is het gezin van Attila. Attila heeft al jaren MS en door
de enorm goede zorg van zijn moeder ging het redelijk met hem. Als de deur van het
huis opengaat zien wij een verdrietige moeder en een broer van Attila. Attila is afgelopen
maandag op dinsdag nacht overleden aan een zwaar herseninfarct. Intens verdrietig
vertelt de moeder van Attila wat er gebeurd is. Wij nemen alle tijd om te praten met de
moeder van Attila en proberen haar te troosten.
Aan het einde van het gesprek biedt zij met tranen in haar ogen de rolstoel aan, die Attila
afgelopen april heeft gekregen van een sponsor. Wij weten een prachtige bestemming
voor de speciale rolstoel en hopen dat de nieuwe bestemming van de rolstoel haar een
beetje troost zal geven. Wij bieden aan om een bijdrage te doen voor de begrafeniskosten
van Attila. Heel verdrietig maar dankbaar voor onze hulp in de afgelopen jaren, nemen wij
afscheid van elkaar.
Een stukje verderop komen wij bij Irina. Het pittige en brutale oude wijfie is niet thuis, maar
treffen haar kleinzoon Csaba aan, die getrouwd is met de nu 15 jarige Izabella. Samen
hebben zij een zoontje dat geboren is in maart 2018. Izabella was nog maar 13 jaar toen
zij zwanger werd. Het is een trieste boel en de leefomstandigheden zijn niet echt goed te
noemen. In het piepkleine, slechte en vochtige hutje wonen nu 6 mensen, onvoorstelbaar.
Even later komt Irina aangelopen en door haar geschetter kijkt iedereen op. Zij laat zich
niet de kaas van het brood eten en vraagt ons om de enveloppe met voedselbonnen.
Natuurlijk krijgt zij die en lachend en blij bekijkt zij de bonnen. Licht bezorgd vraagt zij
ons team of deze bonnen alleen voor haar zijn of dat zij de bonnen ook moet delen met
de andere bewoners in het hutje. Wij stellen haar gerust en vertellen haar dat dit haar
persoonlijke voedselbonnen zijn. Zij knikt mij tevreden toe en wil dan nog even op de foto.
Naast het hutje van Irina en haar inwonende familie wonen twee gezinnen. Bij het jonge
gezin gaat alles goed, er is werk en de kinderen gaan naar school.
Bij Katalin en Istvan gaat het helemaal niet goed. Katalin heeft twee maanden geleden een
zwaar herseninfarct gehad en weet van de wereld niets meer. Tot op de dag van vandaag
is er geen arts geraadpleegd of is er medicatie beschikbaar. Wat akelig om dit te zien. Wij
kunnen hier niet veel meer doen dan de voedselbonnen geven en hen sterkte te wensen.
Monika, de dochter van Katalin en Istvan, komt ons ook verwelkomen en vertelt gelaten
hoe triest de situatie is. Monika woont met haar man en 5 kinderen achter het huisje van
haar ouders en helpt haar ouders waar mogelijk is.
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Op het terrein van de twee huisjes zit een klein meisje de walnoten met een hamer kapot
te slaan om zo de stukjes noot in een schaal te doen. Ook kleine kinderen moeten
meewerken om in het levensonderhoud te voorzien.
Als laatste bezoeken wij het gezin van AnnaMaria. Het hutje waar AnnaMaria in woont
is een krot en vandaag of morgen stort de hele boel in. AnnaMaria en haar stiefbroertje
Peter-Miklos staan geduldig op ons te wachten. Beide weten dat zij pakjes chocomel
krijgen en kijken daar erg naar uit.
Vader Miklos bedankt ons vele malen voor de warme maaltijden die AnnaMaria en PeterMiklos iedere dag via School 2 krijgen. Als er soep en brood over is aan het einde van de
dag, krijgt AnnaMaria dat mee naar huis. Dat is natuurlijk geweldig. Ook beloven wij Miklos
dat wij ook voor deze winter voor winterhout zullen zorgen. Levente zal zorgen dat het hout
ruim op tijd bij deze familie komt. Als dank krijgen wij diepe buigingen en handkusjes.
Als tegenprestatie moet vader Miklos wel het stukje grond voor zijn huis opruimen, het is
één grote rotzooi. Dat belooft hij plechtig !!
Na de Morii direct door naar Maria-Cecilia en Janos op de Bisericii. Er blijken twee
kleindochters te zijn die voor hun oma zorgen. Het blijkt dat Maria-Cecilia niet alleen blind
is, maar ook kanker aan de baarmoeder heeft. Dat is erg zorgelijk. Maria-Cecilia ziet er
ook ziek uit en lijkt een beetje warrig.
Voor deze twee mensen hebben wij warme dekens, schoenen en kleiding. Daarnaast
hebben wij natuurlijk ook een voedselpakket en voedselbonnen. Ook hier bieden wij
medische hulp aan. Als er medische hulp nodig blijkt, zullen de kleindochters contact
opnemen met Levente. Wij wensen hen het allerbeste en beloven in april weer terug te
komen.
Onze tocht gaat verder naar de Minei, de voormalige vuilnisbelt. Alleen Ida is thuis en de
rest van de bewoners zijn aan het werk en de kinderen zijn naar school. Wij vragen ons
af hoe het gaat met Kinga. De moeder van Kinga is vorig jaar vertrokken met een andere
man en heeft haar dochter Kinga van 17 jaar achtergelaten met haar 10 jarige broertje
Szillard. Kinga heeft nu de zorg voor haar broertje, dat geeft de nodige problemen. Heel
knap dat Kinga het goed voor elkaar heeft. Met de hulp van de andere bewoners lukt het
haar Szillard weer naar school te krijgen en zij werkt nu op het land om aardappels te
rooien. Dat is een prachtige ontwikkeling. Voor Kinga hebben wij een extra doos gemaakt
met leuke dingetjes en warme dekens. Natuurlijk zijn er voor haar ook voedselbonnen.
Het beloofde winterhout zal een dezer dagen gebracht worden door Levente. Dat is fijn.
Ida bedankt ons honderdduizend keer en verontschuldigt zich dat de andere bewoners er
niet zijn. Wij vertellen haar dat werk en naar gaan school belangrijker zijn.
Voordat wij hier vertrekken lopen wij nog even langs de bosrand waar de hutjes en huisjes
staan.
De grond is gedeeltelijk afgegraven en de enorm grote en hoge bomen staan angstig dicht
op de rand van de afgraving. Dat betekent dat er als erg harde wind komt, de bomen op de
huisjes kunnen vallen. De bewoners maken zich al veel langere tijd zorgen over de bomen,
maar de gemeente doet helemaal niets om de veiligheid van de mensen te waarborgen.
Dat het een keer goed fout gaat, is duidelijk.
Een stukje terug op de Minei woont Anna met haar drie kinderen in het plastic huis. Anna
is aan het werk op het land om aardappels te rooien en de kinderen zijn op school. Eind
augustus, begin september zou Anna met haar kinderen mogen verhuizen naar een
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container die aan de overkant van de Minei geplaatst zou worden. De plaatselijke bloemist
had haar dat beloofd.
Er is geen container te vinden en Anna lijkt hier gewoon nog te wonen. Wij vragen Maria,
één van onze hulpverleners die ons als tolk vergezelt, navraag te doen over de situatie en
de container die geplaatst zou worden. Teleurgesteld vertrekken wij naar de 1 Mai straat
om daar de gezinnen te bezoeken.
Wij beginnen met het achterste stuk van de 1 Mai en dat zijn de twee huisjes achter de
houtfabriek.
In het ene hutje woont Ilka met haar negenjarige kleindochter Anna-Maria en in het andere
hutje woont Sandor de zoon van Ilka. Sandor is ook aardappels aan het rooien en AnnaMaria komt ons lachend tegemoet rennen. Het is een lief, klein meisje en altijd blij dat wij
er zijn.
Mij stevig beetpakkend lopen wij samen door de weilanden naar de hutjes. Het wankele
bruggetje is verdwenen en nu moeten wij over wiebelige platen over het riviertje naar Ilka
lopen. Zij komt snel aanlopen en begroet ons aller hartelijks. Ilka voelt zich niet goed,
maar moet op de been blijven voor het kleine meisje. Anna-Maria kan door oma niet naar
school gebracht worden en dat is erg jammer. Hugo, een van onze “gast” sponsors die ons
bij dit bezoek vergezelt, neemt de situatie van Anna-Maria zeer serieus. Hugo vindt dit zo’n
verdrietige situatie dat hij de zorg voor voedsel op zich neemt en ons vraagt alles in het
werk te stellen om Anna-Maria naar school te laten gaan.
Natuurlijk willen wij graag dat ook Anna-Maria naar school gaat, maar een negenjarig
meisje dat niet kan lezen en schrijven, is niet makkelijk te integreren in een bestaande klas
van haar leeftijdgenoten.
De school op de Iliesi is het dichtst bij, maar deze kleine school is absoluut niet berekend
op speciaal onderwijs. De enige mogelijkheid die wij hebben is dat Anna-Maria onder
leiding van Tunde, één van onze hulpverleners en onderwijzeres op de Naschoolse
Opvang op de Iliesi school, deze taak op zich kan en wil nemen. Wij gaan ons hard maken
dat Anna-Maria iets van haar leven kan maken. De dag komt dat haar oma Ilka niet meer
voor haar kan zorgen. Dat is een zorgelijke toestand.
Een stukje voorbij de houtfabriek vinden wij het gezin van Jolan en Fodor Levente. De
situatie van het gebit van Jolan was tijdens ons bezoek van afgelopen april vreselijk en
vooral heel pijnlijk. Zij vroeg onze hulp voor een gebitsprothese. Natuurlijk hebben wij daar
gehoor aan gegeven en op dit moment is een prachtige gebitsprothese in de maak.
Csaba, onze tandtechnieker, zorgt er voor dat een groot aantal mensen een
gebitsprothese aangemeten krijgen en dat zij daardoor geen pijn meer hebben en weer
gewoon kunnen eten.
De kosten van een complete gebitsprothese bedraagt gemiddeld € 300,--, inclusief de
kosten van de tandarts voor het trekken van de rotte en pijnlijke tanden en kiezen.
In enkele gevallen kunnen de kosten hoger uitvallen als er meer werk door de tandarts
moet plaatsvinden. Jolan is dolgelukkig met onze hulp en hopelijk kan zij weer breeduit
lachen.
Op dit stukje terrein wonen ook Marjana en Levente, de schoondochter en zoon van Jolan
en Levente.
Ook een kleinzoon van Ilka, Romeo met zijn vrouw Imola, wonen op dit stukje. De jonge
gezinnetjes hebben beiden een klein kindje en het gaat goed met hen.
Voor de beide gezinnen zijn buiten de voedselbonnen, ook kledingbonnen om
kinderkleding te kopen in de kinderkledingwinkel van Melinda. Een dag later hoorden wij
- 15 -

van Melinda dat de beide meisjes al geweest waren en schattige kleertjes, schoentjes en
een jasje voor de winter hebben kunnen kopen. Geweldig toch ?
Nu vlug huiswaarts, wij zijn aan de late kant vandaag. De andere teams zijn al binnen en
wij gaan een hapje eten en op tijd naar bed.
Later op de avond krijgen wij tot 2x toe een ALERT via de overheid dat er beren in de
diverse woonwijken rondlopen en het verstandig is om binnen te blijven. Bah, dit zijn geen
fijne berichten.
ZATERDAG:
Vandaag staat het bezoek van de gezinnen op Hostad op de planning.
Tijdens de twee laatste bezoeken aan de wijk Hostad hebben wij uit noodzaak vanuit
het gemeentehuis de mensen ontvangen bij het gemeentehuis en hen de goederen
meegegeven die voor hen ingepakt waren. De eerste keer dat wij dit deden was vanwege
de hepatitis uitbraak en de tweede keer uit tijdgebrek.
Het is dus deze keer echt noodzakelijk om alle gezinnen te bezoeken en zien of iedereen
zijn of haar spullen nog in het bezit heeft en er geen onregelmatigheden te bespeuren zijn.
In vier teams gaan wij het terrein op en natuurlijk is iedereen weer blij om ons te zien.
Al weken voor onze komst stond een aantal mensen uit deze wijk al op de uitkijk om te
zien of wij er al aan zouden komen. Om geen gedoe en geharrewar te krijgen, verzoeken
wij iedereen naar hun huisje te gaan en te wachten totdat één van de teams hen komt
bezoeken. De goederen zullen morgen weer vanuit het gemeentehuis worden uitgereikt.
Dan weten wij ook wie er wel of geen recht heeft op de spullen die vanuit Nederland zijn
meegenomen.
Het scheelt ons ook veel tijd en inspanning om niet alle dozen en losse bundels het terrein
op te moeten sjouwen en de partytent op te zetten. Het is voor iedereen veel rustiger en
overzichtelijker om op deze manier te werken.
Janny en haar team gaan de gezinnen in het lage gedeelte bezoeken, Joke en haar team
het middengedeelte en het team van Coby en mijn team doen het bovenste gedeelte.
Dit gedeelte is veel groter dan de andere gedeelten en is het fijn om dit gedeelte in twee
stukken te verdelen. Het weer is prachtig en het terrein is goed te beklimmen.
Het valt op dat er veel mannen aan het werk zijn met het rooien van aardappels en mais.
Ook zijn er veel mensen paddenstoelen en bessen aan het plukken in de bossen. Dat is
een mooie ontwikkeling.
Wij zien ook veel verbeteringen aan de huisjes en hutjes. Dat is geweldig om te zien. Het
blijkt dat veel mensen in Hongarije werk hebben gevonden voor de zomermaanden en hun
verdiende geld goed hebben gebruikt voor het verbeteren van de huisjes.
Misschien komt het ook door het mooie weer, maar de mensen zijn vrolijker dan anders.
Aangekomen bij het huisje van Enikö vinden wij een verdrietige familie. Bij Eniko is
borstkanker geconstateerd. Om überhaupt naar de dokter te kunnen gaan, moest eerst
het kostbare varken verkocht worden. Als er dan ook nog eens borstkanker geconstateerd
wordt, zakt de wereld onder hun voeten weg. Inmiddels is Enikö geopereerd, maar de
wond is heel erg ontstoken en is erg pijnlijk.
Als ik vraag of ik de wond mag zien, zie ik een vies gaasje en een gapende wond.
Vreselijk. Natuurlijk nemen wij direct contact op met de wijkarts en vragen haar om
medische hulp voor Enikö. Een van ons gaat naar de apotheek om schone gaasjes
en verband te kopen. Het schoonhouden van de wond is natuurlijk heel erg belangrijk.
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Via Katalin van het gemeentehuis zullen wij op de hoogte gehouden worden van de
ontwikkelingen en kunnen hulp bieden als dat nodig is. Cisca, één van onze vrijwilligers
uit de loods van Oud Beijerland heeft aangeboden om een nieuw varken voor dit gezin te
kopen. Dit mooie bericht gaf een glimlach op het gezicht van Enikö. Levente zal zorgen
dat er een goed varken aangekocht zal worden. Namens Enikö, dank je wel voor dit grote
cadeau !!!
Het is heel plezierig dat veel jonge meisjes van 13, 14 en 15 jaar ons vragen om de pil of
sterilisatie.
Deze meisjes hebben al 1 of zelfs 3 kinderen en begrijpen dat het krijgen van nog meer
kinderen geen enkele zin heeft. Het laten steriliseren van deze jonge meisjes doen wij niet,
maar wij gaan zeker met de Dr. Ilona bespreken hoe wij dit project het beste aan kunnen
pakken. Wellicht is de prikpil een goede oplossing. De pil kan niet vergeten worden en
stripjes met de pil kunnen dan niet verkocht of geruild worden. Het is maar een idee en de
mogelijkheden zullen uitvoerig besproken moeten worden.
Ook zal in Nederland een arts of een gynaecoloog gevraagd worden wat de beste manier
is om in dit geval aan geboortebeperking te doen.
Aangekomen bij Maria zie ik tot mijn grote schrik dat zij de kachel heeft verkocht. Anderhalf
jaar geleden vonden wij Maria in een erbarmelijk hutje met een open vuurtje waarop zij
water aan het koken was in een kapotte pan. Wij hebben er alles aangedaan om haar
woonsituatie te verbeteren en zorgden voor complete bedden, een droog dak, vloer en
alles wat zij verder nodig had. Alle andere spullen stonden nu nog in het hutje en was
alleen de kachel verkocht. Wat een enorme teleurstelling !!!!! Op de vraag waarom de
kachel verkocht is, kregen wij de ene smoes na de andere.
Zij wist donders goed dat het verkopen van de kachel grote consequenties heeft. Niets
meer, dus geen voedsel, geen voedselbonnen, helemaal niets meer. Jammer dat zij het
verpest heeft voor zichzelf en haar licht gehandicapte zoon.
Gelukkig zijn er verder geen onregelmatigheden aangetroffen en heeft iedereen de strenge
SOS regels opgevolgd. Morgen krijgt iedereen de spullen die voor hen meegenomen zijn.
Aan het einde van de lange dag zien wij ontzettend veel tevreden en blije mensen
rondlopen, zo fijn om te zien.
Erg moe en behoorlijk stoffig gaan wij naar ons logeeradres en nemen een heerlijke
douche.
Opgefrist en wel kunnen wij wat later gaan genieten van een warme maaltijd.
ZONDAG:
Vandaag kunnen wij wat later ontbijten, omdat de families van Hostad pas om 11.00 uur
verwacht worden bij het gemeentehuis. Alles in de opslag staat op volgorde en nummer en
moeten wij alleen de losse bundels en fietsdozen buiten de opslag zetten. Wij hebben nog
steeds ongelooflijke mazzel met het weer en is de temperatuur verrukkelijk.
Bij aankomst bij het gemeentehuis staan er al heel veel mensen geduldig te wachten op
hun beurt en kijken toe hoe alles in gereedheid wordt gebracht.
Yvonne heeft op een tafel de map met alle dossiers en de mensen zullen zich eerst bij
haar moeten melden. Zo kan gecheckt worden dat niemand iets krijgt waar zij geen recht
op hebben en of de juiste persoon de spullen krijgt die voor hen bedoeld zijn. Dat werkt
uitstekend. Maria helpt met vertalen als dat nodig blijkt en zorgt dat de mensen één voor
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Van een bananendoos een schommel gemaakt.

één naar voren komen.
Vervolgens staan links van Yvonne, Joke en Lia die zorgen dat de breiwerken bij de juiste
mensen komen, Coby en Janny staan samen met Katalin van het gemeentehuis in de
opslag om daar de paracetamol, dekendozen en voedsel uit te reiken, Cees en Levente
geven de losse bundels uit en verzamelen de afgewerkte dossiers. Amber maakt foto’s
van alle gebeurtenissen en Willy en Geza geven vanuit de bus alle kindertjes een klein
cadeautje en snoepjes. Marian, ook één van onze Roemeens/Hongaarse vrijwilligers, zorgt
dat het op het terrein van het gemeentehuis allemaal ordelijk verloopt.
Iedereen is blij en tevreden met de spullen die zij gekregen hebben.
Wij zien dat mensen van Hostad elkaar zelfs helpen om gekregen goederen met paard
en wagen of met het oude rode busje van Adam naar hun hutje te krijgen. Heel bijzonder
allemaal.
Natuurlijk kwamen de drie gezinnen die eerder hun kachel hadden verkocht, ook kijken of
zij wat konden krijgen. Helaas, geen spullen voor deze mensen.
Maria, degene waarbij wij gisteren zagen dat de kachel verkocht is, liet iemand anders met
haar paspoort komen, maar ook hier, helaas, helemaal niets. Ook geen voedselbonnen.
Het is toch een super goede dag en alles loopt op rolletjes.
Alle teams van SOS zijn meer dan tevreden met het resultaat van deze dag !!
Rond de klok van 15.00 uur vertrekken wij weer richting ons logeeradres en nemen
even rust na gedane zaken. Voor vanavond zijn wij uitgenodigd bij Melinda om daar de
traditionele
goulash te komen eten. Deze soep wordt gemaakt in een zwarte open ketel op houtvuur
en het maken van deze soep neemt bijna een dag in beslag. De goulash soep is
verrukkelijk en wij genieten met volle teugen.
Nachts om 01.00 uur kregen wij weer een beren ALERT. Ook nu weer beren in de
woonwijken.
MAANDAG:
Vandaag gaan de teams weer op pad om de werkzaamheden voor vandaag af te werken.
Het team van Coby en Willy zijn al aardig opgeschoten met het bezoeken van de verspreid
liggende gezinnen en zullen mooi op tijd klaar zijn. Van het team Coby kregen wij te horen
dat Lucretia, de oudere dame met de veel te grote en zware beenprothese enkele dagen
voor onze komst in Sovata is overleden aan een herseninfarct. Haar inwonende kleinzoon
van 25 jaar zal zich zelf nu moeten redden en hopelijk kan hij in het huis van zijn oma
blijven wonen.
Janny en Joke gaan met hun teams verder met het bezoeken van de families op de Iliesi.
Janny wist te vertellen dat bij een van de bewoners van de Iliesi een groep van 7 beren
bezig is geweest om de noten uit de noten te halen en vervolgens de hele boom vernield
hebben. Voor de eigenaar van de vernielde notenboom betekent dat, dat hij de opbrengst
van de walnoten moet missen. Dat is heel erg jammer.
Irina, die een stuk verder op de Iliesi woont, vertelde dat zij minder maandelijkse
voedselbonnen had gekregen en daardoor sommige dagen geen voedsel had. Natuurlijk is
gelijk gecontroleerd wat de reden is dat Irina te weinig voedselbonnen gehad zou hebben.
In de administratie bleek een fout te zijn geslopen en in plaats van 5 bonnen stond op haar
adres slechts een aantal van 2 voedselbonnen. Natuurlijk is het aantal direct aangepast
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naar 5 voedselbonnen en is Irina verzekerd van een dagelijkse maaltijd. Helemaal blij en
gelukkig neemt Irina afscheid van het team van Janny en Joke.
Voor Kinga, een jonge moeder van drie kinderen, is een gebitsprothese gemaakt door
Csaba, de tandtechnieker. Kinga is dolgelukkig met de gebitsprothese en lacht vrolijk naar
het team.
Met Elisabeta en Andrei, het oudere echtpaar dat enige tijd geleden een nieuwe koe heeft
gekregen, gaat het redelijk. De gezondheid van Andrei is achteruit gegaan, is incontinent
geworden en ligt veel op bed. Met Elisabeta gaat het goed en nog steeds loopt zij met haar
kromme beentjes een behoorlijk stuk om de koe te kunnen melken.
De melk verkoopt zij waardoor er dagelijks een klein inkomen is. Dit stel wordt maandelijks
ondersteund met 4 voedselbonnen per maand.
Zowel het team van Joke als van Janny vertellen dat veel ouderen medische hulp,
incontinentiemateriaal en verbandmiddelen nodig hebben. Voor een aantal ouderen
zijn er ziektekostenverzekeringen afgesloten en geven wij ondersteuning in vorm van
incontinentiemateriaal. Wellicht kunnen wij kijken of er ondersteuning gegeven kan worden
in de vorm van medicijnbonnen. Gesprekken over de uitgave van medicijnbonnen zullen
met de eigenaar van de apotheek zeker besproken worden.
Alle gezinnen op de Iliesi zijn door de teams bezocht en gaven aan ontzettend blij te zijn
met de voedselbonnen, de paracetamol en natuurlijk de groentenzaden.
Ons team bezoekt de gezinnen op Sarateni die verspreid wonen over de heuvels. Het
eerste bezoek is aan Peter Sr. en zijn zoon Peter Jr. In april van dit jaar is hun moeder
Borsos Iren overleden en wij willen graag weten hoe het met de jongens gaat. Van Ezster,
de zus van Iren, hoorden wij dat de mannen nog steeds schapen aan het hoeden zijn en
pas eind oktober, begin november thuis zullen komen. Dat is afhankelijk van het weer.
Zij weten nog niet dat hun moeder is overleden en zullen geschokt zijn wanneer zij weer
thuis komen. Het hutje ziet er nu nog slechter uit, nu het niet meer bewoond is. In de
wintermaanden zullen de jongens thuis blijven en gaan waarschijnlijk in de omgeving op
zoek naar werk. Triest allemaal.
Ook het gezin van Kiss Iren met de drie kleine kinderen, zijn nog niet thuis van het
schapen hoeden. Ook zij zullen pas eind oktober, begin november terug komen. Helaas
moeten de kinderen zo lang mogelijk mee met het hoeden van schapen. Er is niemand die
voor de kinderen kan zorgen als de ouders aan het werk zijn met de schapen. Gelukkig
kunnen zij in de winterperiode weer naar school en kan vader Istvan zijn werk in de bossen
weer oppakken.
Na het bezoeken van deze gezinnen gaan wij naar de nieuw geopende winkel Tutti Turi
in de wijk Sarateni. In juni van dit jaar zijn Margriet en Yvonne naar Roemenië geweest
om de verbouwing van de winkel te begeleiden. Eind juli van dit jaar is door Lourens en
Robbert een extra transport gebracht met kleding, schoenen en huishoudelijke artikelen.
Van der Kaa Transport uit Moordrecht heeft de totale kosten voor dit transport voor hun
rekening genomen. Geweldig en onze hartelijke dank daarvoor !!!
Margriet en Yvonne zijn in de zelfde periode naar Sovata gevlogen en hebben geholpen
met het inrichten van de winkel. Het zag er prachtig uit.
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Ouderen hebben naast voedsel, ook
medische hulp dringend nodig

Begin september kregen wij het bericht dat de meeste kleding, schoenen en huishoudelijke
artikelen al verkocht waren en dat er dringend nieuwe goederen nodig waren. Via Rien,
een van onze sponsors, is er een extra pallet met 48 dozen met diverse goederen
verstuurd. Ook deze goederen werden binnen no time verkocht. Gelukkig konden wij met
het transport van oktober weer ruim honderd dozen en tal van losse bundels brengen. Bij
dit transport waren ook ruim 40 rollen en stukken vloerbedekking en vinyl, gedoneerd door
De Jong Interieurstoffering uit Maasdam. Het is mooi om te zien dat ook de vloerbedekking
en het vinyl de winkel uitvlogen. Dat deze winkel zo’n groot succes zou worden, konden wij
van te voren niet weten, ongelooflijk.
Natuurlijk wensen wij Dalma, het meisje van 21 jaar die de winkel runt, een prachtige
toekomst.
Na het bezoek aan Tutti Turi gaan wij naar de school van Sarateni om een gesprek te
hebben met Ildiko, de directeur van de school.
Zij ziet ons al aankomen en komt vrolijk naar buiten. Zij is heel blij met alle schoolspullen,
knutselmaterialen, de warme lunches, kleding en schoenen voor alle kinderen en onze
hulp met de aanschaf voor de werkboekjes.
Ildiko vertelde dat er op dit moment 166 kinderen de lagere school bezoeken en 43 kindjes
van 3 tot 5 jaar deelnemen aan de crècheactiviteiten. Met enige trots vertelt zij dat er nu
meer kinderen uit Hostad, het meest arme gedeelte van dit gebied, naar school gaan, dan
uit het lager gelegen gedeelte. Dat is nog nooit eerder gebeurd !!!
De kinderen komen schoon en met gewassen haren naar school, gedragen zich keurig
en zijn blij dat zij naar school mogen. Dit zijn schitterende berichten en wij zijn heel blij dat
onze regels en voorwaarden hun vruchten gaan afwerpen.
Op het programma stond een uitje gepland naar een poppentheater voor de schoolgaande
kinderen. Helaas konden 70 gezinnen de kosten van het uitje van 10 lei (€ 2,50) niet
betalen.
SOS heeft besloten om een bedrag te doneren zodat alle kinderen kunnen genieten van
dit bijzondere uitje met de school !!!
Grote dank namens de ouders, de kinderen en vooral van Ildiko.
En weer kregen wij alerts dat er beren in de wijken rondlopen. Men waarschuwt de
mensen in de wijk om zeker niet naar buiten te gaan !!
DINSDAG:
Vandaag worden de gezinnen op de Trandafirilor, Primaverii en Capeti bezocht.
Joke en haar team starten op de Capeti. Voor alle 46 gezinnen zijn er voedselbonnen,
groentenzaden en paracetamol. Voor 8 gezinnen zijn er ook pakketten met incontinentie
materialen, babykleding of anderszins meegenomen en twee gezinnen moeten apart
bezocht worden.
Het team start vanuit de auto om de eerste stroom mensen hun voedselbonnen etc. te
geven. Deze groep mensen is beleefd en altijd erg blij als SOS er weer is. Het gaat ook
beter in deze wijk en er zijn weinig problemen.
Een van de gezinnen die twee maal per jaar bezocht wordt, is het gezin van Emese.
Zoon Zsolti van 9 jaar is met zuurstofgebrek geboren en is daardoor lichamelijk zwaar
gehandicapt. Er is incontinentiemateriaal nodig en kleding voor dit kleine mannetje. Zsolti
is altijd vrolijk en gezellig en maakt geluidjes bij het binnenkomen van het team. Zsolti had
zeker een nieuwe rolstoel nodig omdat de oude versleten was en eigenlijk niet goed qua
model. Door het overlijden van Attila van de Morii, kon de prachtige en speciale rolstoel nu
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naar Zsolti. Emese is natuurlijk dolblij met de soepel bewegende rolstoel en kan nu veel
makkelijker met Zsolti naar buiten. Hartstikke fijn.
Het team brengt ook een bezoek aan Ioan, de man met ernstige suikerziekte. Het
rechterbeen was al veel eerder geamputeerd en nu zijn er ook nog hart- en oogproblemen.
Het linkerbeen ziet er niet goed uit en navraag leert ons dat Ioan 5x per dag moet spuiten
tegen de suikerziekte. In december is er een afspraak in het ziekenhuis en dan zal
duidelijk worden wat er met het linkerbeen moet gebeuren. Ondanks alle handicaps en
pijnlijke ledenmaten, moet Ioan gewoon zijn werk doen. Geen werk, geen inkomen.
Melinda, de vrouw van Arpad, is met de noorderzon vertrokken en laat een man met hun
11 jarige zoontje in de steek. Verdrietig.
Gyongyver, de oma van Geza, is helaas op 13 oktober overleden. Geza, een jongen van
16 jaar is nog nooit naar school geweest, dat vond zijn oma niet nodig. Dat was ook de
reden dat Gyongyver geen goederen of voedselbonnen kreeg.
Nu oma overleden is, ziet de toekomst van deze ongeschoolde en analfabete jongen
er niet goed uit. Het is ook niet bekend waar Geza uithangt, het huisje zat op slot en de
buurtbewoners hebben geen idee waar Geza op dit moment verblijft.
Het gezin dat iedere keer stennis maakt, omdat zij niets krijgen, omdat geen van de 6
kinderen naar school gaat, gedragen zich nu rustig en beleefd. Bij vorige bezoeken werd
het pad compleet geblokkeerd met hout en andere rotzooi, zodat wij er niet langs konden
om bij de andere bewoners te komen. Misschien gaan zij een beetje snappen dat hun
houding niet de juiste is.
Bij Magdalena, de inwonende moeder van Emma wordt een rollator gebracht. Dikke tranen
van blijdschap, zij kan nu weer naar buiten en zich voortbewegen met de rollator. Heerlijk.
Ons team gaat ondertussen naar de Trandafirilor en de Primaverii. Op de Trandafirilor
ziet het er stilletjes uit en het houten flatgebouw ziet er verlaten uit. Door de ochtenddauw
is de aanblik nog triester dan triest. Wij lopen naar het gedeelte waar Julianna en Denes
zouden wonen. De woonruimten zien er verlaten en leeg uit. Toevallig komt de postbode
langs en deze wist ons te vertellen dat Julianna en Denes vorige week verhuisd zijn naar
de Bekecs.
Dat is een geweldig mooi en goed bericht en bedanken de postbode heel hartelijk.
Misschien kunt u zich herinneren dat dit gebouw midden in het hart van Sovata staat en
een doorn in het oog van de gemeente is. Zij wilden de mensen laten verhuizen naar
containers in de middle of nowhere. Daar waren wij verschrikkelijk op tegen en hebben
met grote regelmaat dikke brieven naar de Gemeente gestuurd dat zij deze mensen niet
zo maar kunnen laten wonen in containers zonder ramen en verwarming en ook nog eens
in de middle of nowhere.
Het is goed om te horen dat zij nu naar de Bekecs zijn verhuisd en natuurlijk gaan wij
direct daar naar toe.
Helaas bleken Julianna en Denes niet thuis, maar de buurman, een goede vriend van
Denes, wist te vertellen dat deze twee mensen intens gelukkig zijn in het tweekamer
appartement aan de Bekecs. Wij laten de dozen en de voedselbonnen achter bij deze
vriend en laten hem de hartelijk groeten doen aan Julianna en Denes.
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Nu op naar de Primaverii. De Primaverii is klein wijkje met 5 families, waarvan 1 gezin nog
steeds de kinderen niet naar school laat gaan.
De kinderen spelen buiten en gaan, zodra zij onze bus zien, gillen en dansen. Zij zijn blij
dat wij weer spullen komen brengen.
Voor de gezinnen zijn er voedselbonnen, gezinsdozen, groentezaden en paracetamol.
Wat een feest om hier zulke vrolijke en blije mensen te zien !!! Katalin kijkt mij aan en
vertelt dat haar 14-jarige dochter zwanger is van haar eerste kindje. Ik kan er niet aan
wennen dat meisjes uit deze zigeunercultuur op 14-jarige leeftijd worden uitgehuwelijkt aan
meestal oudere en voor de meisjes, onbekende mannen.
Met iedereen gaat het verder goed, de kinderen gaan naar school en de mannen van
de families zijn op het land aan het werk om aardappels te rooien. Na het rooien van de
aardappels krijgen de mensen 2/3de deel betaald in aardappels en 1/3de deel betaald
in geld. Op zich is dat een goede deal, omdat er voor de winterperiode dan in ieder geval
aardappels zijn om te eten. De kunst is wel om de aardappels vorstvrij te bewaren en daar
is niet altijd plaats of een mogelijkheid voor.
Uitgebreid worden wij uitgezwaaid en beloven in april volgend jaar weer terug te komen.
Wij piepen nog even langs Attila, onze fietsenmaker in Sovata. Voor Attila hebben wij
nieuwe fietsonderdelen gekregen van Tweewielerspecialist De Kruif uit Driebergen.
Wát was Attila blij met deze prachtige en nieuwe onderdelen. Namens Attila brengen wij
graag zijn grote dank over voor deze zeer waardevolle goederen.
In bijna alle wijken zijn er weer een flink aantal mensen blij gemaakt met de schitterend
opgeknapte fietsen van Kees uit Everdingen. Ontzettend hartelijk bedankt Kees, namens
alle mensen die zo’n prachtige fiets van jou hebben gekregen. Wij hopen dat je deze
mooie hobby nog lang mag volhouden. Super.
Er moeten vandaag nog twee bezoeken plaatsvinden. De eerste is Oma Keleman. Sinds
haar dochter Angela is vertrokken en haar twee kinderen heeft achtergelaten, heeft de
oma Keleman de grootste moeite om de kinderen te voeden. De kleintjes, Alex van 3 en
Eduard van 5 jaar gaan gelukkig wel naar de crèche en krijgen daar op de schooldagen
een warme lunch. Maar voor het opgroeien van de twee kleintjes is meer nodig. Niet alle
dagen van de week is er zo maar voedsel en ook kleding voor de beide jongetjes zijn door
oma niet te betalen. Oma wil daarom de kinderen naar een kinderhuis brengen. Dat zou
heel erg zielig zijn voor deze kindertjes.
Met Amalia, één van de begeleidsters van de crèche is nu afgesproken dat de kinderen
sowieso iedere schooldag een lunch aangeboden krijgen en dat SOS zal zorgen voor
kleding en maandelijkse voedselbonnen. Joke, één van onze sponsors, heeft aangeboden
te zorgen voor de maandelijkse voedselbonnen. Dank je wel Joke, het is heel fijn dat deze
oma voor haar kleinkinderen kan blijven zorgen.
De dag is voorbij gevlogen en samen met de andere teams gaan wij een hapje eten.
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WOENSDAG:
Vandaag is het alweer de laatste dag van ons bezoek. Het team van Joke, Janny en Coby
zijn al klaar met hun bezoeken en werken vandaag nog even aan de gezinsdossiers.
Lekker alvast koffers inpakken en vanmiddag even relaxen.
Ons team heeft nog wat kleine werkzaamheden te doen. Ohilia willen wij graag nog
even zien. Ohilia heeft al op 37 jarige leeftijd Parkinson gekregen en krijgt middels een
Roemeense recept via een apotheek in Nederland de juiste medicatie. Wij kunnen zien dat
de medicatie die zij nu gebruikt, goed werkt. Zij voelt zich beter en stabieler.
Halverwege dit jaar kreeg Ohilia een behoorlijk gezwel in haar mond en vroeg ons om
hulp. Inmiddels is het gezwel uit haar mond verwijderd en ook dat gaat goed. Fijn.
Op 22 juli kreeg ik het bericht dat de zoon van Andrea, dankzij de medische hulp, genezen
lijkt van kanker. Natuurlijk wilden wij haar ook even gedag zeggen en feliciteren met dit
schitterende resultaat. Dolblij en overgelukkig vertelt zij dat de hulp van SOS het leven
van haar zoon heeft gered. Prachtig toch !!
Natuurlijk gaan wij ook nog even naar Bernadette. Bernadette heeft eind juni van dit jaar
haar kapsalon geopend en hoewel het in het begin nog even wennen was, loopt nu alles
volgens plan. Er zijn voldoende klanten voor knippen, krullen en wassen. Gelukkig dat
Bernadette nu meer in de kapsalon kan zijn en minder hoeft schoon te maken in de hotels.
Complimenten en ook Bernadette wensen wij een prachtige toekomst.
Nu snel terug naar ons logeeradres om de laatste administratieve zaken af te handelen, de
koffer in te pakken en als afsluiting een gezamenlijke maaltijd.
Alle vrijwilligers zijn het er wéér over eens: het een prachtig, positief en heel waardevol
bezoek aan Sovata geweest. Er zijn zichtbare verbeteringen geconstateerd en wij zijn trots
op wat er tijdens dit bezoek weer gerealiseerd is.
Zoals gewoonlijk zijn wij voor de volle 100% gemotiveerd en gaan weer aan de slag voor
het transport van april 2020.
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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 !!!
Natuurlijk zijn wij de vrijwilligers, die dag in dag uit in de loods te vinden zijn,
Ongelooflijk dankbaar. Deze vrijwilligers zijn van onschatbare waarden. Zonder hen
kunnen er geen goederen verzonden worden. Dank jullie wel!!
Extra 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.
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) namens de mensen uit
Sovata en Sarateni.
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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

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

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
06-24521969
yvonne@stichtingsovata.nl
www.stichtingsovata.nl
Locatie loods			Overig

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

IBAN rekeningnummer: NL88 INGB 0003 5337 95

