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Verslag werkbezoek 29 maart – 5 april 2011 

 
Donderdag 24 maart en vrijdag 25 maart is de container geladen. Eerst de goederen vanuit de loods in Sommelsdijk 

en daarna een vandiktebank die wij hebben gekregen van HUBO van der Made bestemd voor het vakantiehuis van 

Cornel Fedor en verder bijgeladen uit onze opslag in Middelharnis. De container van 14,5 mtr bevatte ca. 16 ton 

hulpgoederen. Van dhr. van Duin hebben we 1000 kg bruine bonen gekregen die mee zijn gegaan naar Roemenië. 

De vrachtwagenchauffeur zal proberen een retourvracht te regelen via fa. Van Rumpt Transport in Stad aan het 

Haringvliet. 

 

dinsdag 29 maart 2011 
’s Morgens om half 10 hebben de reizigers zich verzameld bij Wim om de reis te 

beginnen met Woord en gebed. Jan heeft met ons Psalm 91 gelezen en is ons 

voorgegaan in gebed om een zegen te vragen over onze reis en besprekingen.  

 

We hebben een voorspoedige reis gehad naar Cluj-Napoca. Eerst met 2 auto’s naar 

vliegveld Weeze (D) en met een vliegtuig van Wizzair door naar Cluj-Napoca. Op het 

vliegveld van Cluj hebben we een auto gehuurd van Europcar omdat we met 9 

personen zouden zijn en de bus met Robert Man als chauffeur standaard al aan 10 

personen kwamen. Omdat we vaak ook nog extra meerijders moeten meenemen 

hebben we toch besloten de huurauto te gebruiken. Robert Man kan ons in het vervolg 

als het nodig is ook een luxe auto verhuren voor een lagere prijs. 

 

Bij aankomst in hotel Vila Rosa hebben we met Petru de agenda voor de komende week doorgenomen. 

 

woensdag 30 maart 2011 
Na het ontbijt hebben we een gesprek gehad met Petru Morar over de voortgang van de ‘second-hand magazin’. 

Daar we niet tevreden waren met de vorderingen van onze contactpersoon hebben we besloten met hem niet verder 

te gaan, zeker nu de mensen uit Uioara o.l.v. ds. Husar intussen al veel hebben geregeld zoals een afspraak met een 

jurist, huur van een tijdelijke opslagruimte, afspraak met de verhuurder van de winkelruimte. De verdere contacten 

zullen lopen via Cornel Fedor. 

 

Na de lunch hebben we een bezoek gebracht aan Ocna 

Mures waar de aardverschuiving heeft plaatsgevonden. 

Het was een trieste aanblik om de plaats te zien waar een 

supermarkt geheel in de aarde is verdwenen, nl. 150 mtr 

diep in de zoutmijn. Ook hele stukken van het parkeer-

terrein en enkele huizen. Het is nu een zoutmeer van 

1800 m2. 

 

Met de zigeuners hebben we het winkelpand en het oude 

gebouw van de verwarmingscentrale bekeken. Er zijn 

plannen gemaakt voor de inrichting van de winkel en om 

een gedeelte van het oude gebouw op te knappen voor 

opslag. De winkel en de opslag liggen een straat van 

elkaar verwijderd. Ook hebben we de gehuurde opslag-

ruimte in Ocna Mures bekeken. Het is een mooie 

afgesloten ruimte in een groot opslagcomplex met 

bewaking. 

 
Daarna zijn we naar Lunca Muresului gereden en een kerkdienst meegemaakt in een woning met ds. Husar als 

voorganger. Marten heeft deze mensen de groeten overgebracht uit Holland. Hij haalt de tekst aan uit Johannes 3 : 

16: “Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in 

Hem gelooft niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe.” Petru sprak over Jacobus 1 : 19 e.v. over daders en niet 

alleen hoorders. 

 

We zijn daarna teruggegaan naar Vila Rosa in Cluj en daar de maaltijd genuttigd. 

 

krantenbericht donderdag 23 december 2010  

Enorme krater in Ocna Mures 
Gisteren is in het centrum van Ocna Mures, district Alba, 

een krater van meer dan 10 diameter doorsnee ontstaan 

door opwaartse waterdruk van een sonde van de 

exploitant van een zoutmijn. De Inspectie voor 

Noodsituaties (ISU) te Alba besloot in de voormiddag om 

twee woningen en een aangrenzende bloemenwinkel te 

ontruimen uit vrees dat de krater zich zou uitbreiden. 

Tegen de avond volgde een tweede grondverzakking van 

bijna 1800 m² waardoor een supermarkt compleet 

verwoest werd. Woordvoerder Alina B�la� van ISU liet 

na crisisberaad weten dat de autoriteiten van Ocna Mure� 

extra maatregelen zullen nemen om toekomstige 

verzakkingen in het gebied te vermijden. 
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donderdag 31 maart 2011 
De volgende morgen hebben we ds. István Lörincz opgepikt in Cluj van de bus en zijn naar Valea Draganului 

gereden, het vakantiehuis van ds. Cornel Fedor. Op het parkeerterrein vlakbij de ingang van de vallei hebben we de 

vrachtwagen opgepikt en zijn naar het kamp gereden. Het was nog een hele toer om de vrachtwagen aan de 

overkant van de beek te krijgen om de hulpgoederen te kunnen lossen.  

 

Het bleek dat alle vorige goederen nog in het kamp lagen zodat er niet veel ruimte over was voor meer goederen. 

Dat klopt ook wel, want de winkel was nog niet in bedrijf en tot zolang lagen daar de te verkopen goederen 

opgeslagen. We hebben daar enkele hulpgoederen voor Cornel, zoals de vandiktebank, enkele bedden, een deel van 

de bruine bonen e.d. gelost.  

 

Na de lunch, die door onze vrouwen is gereedgemaakt van de boodschappen die we de vorige dag in Cluj hadden 

gekocht, zijn we naar de opslag gereden die de zigeuners hadden gehuurd. Onderweg hebben we de goederen voor 

de fundatie (FCA) overgeladen in een aanhangwagen, zodat zij 

geen onnodige kilometers hoefden te maken. 

 

In de opslag van Ocna Mures hebben we de rest van de vracht in 

ca. 2 uur gelost. De opslagruimte was precies groot genoeg om 

de vracht te kunnen bergen. 

De vrachtwagenchauffeir heeft intussen contact gehad met de fa. 

Van Rumpt Transport voor een retourvracht vanuit Praag naar 

Rotterdam. Zodra de vrachtwagen leeg was is hij vertrokken. 

 

Op de terugweg hebben we in restaurant Sun Garden in Turda 

gedineerd. 

 

vrijdag 1 april 2011 
Na het ontbijt zijn we weer naar Ocna Mures gereden. Ook hierbij was ds. Lörincz aanwezig. Om 11:40 uur hadden 

we een afspraak met de burgemeester. Momenteel hadden we niet veel te bespreken maar hij wilde ons graag de 

hand drukken. Het bleek dat de burgemeester weinig tijd had door vergaderingen over het centraliseren van 

ziekenhuizen e.d. Daarom hebben we het gesprek gevoerd met de loco-burgemeester. 

 

We deelden hem ons medeleven mee met de ramp die Ocna Mures had getroffen door de aardverschuiving in 

december 2010. In oktober 2010 hadden we gesproken over het opstarten van een ‘second-hand magazin’ in Uioara 

de Sus. We hopen deze week te starten met de nodige formaliteiten. De loco deelde mee dat de jurist hierover al 

contact heeft gehad met de gemeente voor het oprichten van een stichting. We hebben al een optie voor 

winkelruimte. Vanmiddag hebben we een gesprek met de deskundige mensen. De zigeuners zijn heel enthousiast. 

Zij hebben reeds een opslagruimte gevonden dichtbij de toekomstige winkel. 

 

Wij hebben ons oog laten vallen op de oude verwarmingscentrale om daar een gedeelte gereed te maken op onze 

kosten voor de opslag van goederen. De loco deelde mee dat er met het pand geen plannen zijn en we het voor 50 

jaar gratis mogen gebruiken. Voor wijzigingen in de gevels dient een tekening getoond te worden. Na het oprichten 

van een partnerschap denken we verder over (gedeeltelijke) renovatie. 

De gemeente is bereid om een gedeelte van de kosten voor zijn rekening te nemen, zoals het waterdicht maken van 

het gedeelte van het dak wat wij voor ogen hebben voor opslag en het afsluiten van de waterleiding die nu constant 

staat te lekken. 

Hierna heeft de loco de burgemeester erbij geroepen om ons nog even de hand te drukken. De tulpen zijn gepoot en 

deels uitgedeeld aan bewoners in heel de stad. We hebben ze inderdaad zien staan, nog niet in bloei, maar dat 

wonder zal zich nog wel voltrekken. ‘De tulpen zijn leuk, maar wij zijn heel blij met jullie bemoeienissen met de 

zigeuners’ zei de burgemeester. De burgemeester kreeg het gedeelte van Eilanden Nieuws waarin in december een 

heel stuk over het werk van de werkgroep stond met een foto waarop ook de burgemeester te zien was. 

 

Hierna zijn we naar de kerk in Uioara gegaan om daar te spreken met de jurist, de verhuurder van het winkelpand, 

de zigeuners en de administrateur. De administratrice had geen tijd meer en verontschuldigde zich.  

 

Eerst werd er gesproken over het huurcontract van de winkel. Cornel met de jurist constateerden dat het contract 

niet in overeenstemming was met hetgeen de verhuurder ons toezei. Mondelinge toezeggingen accepteren we niet. 

Het huurcontract kon dus nog niet worden getekend.  
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Daarna ging het over het oprichten van een stichting. Hier moest nog nadere informatie over worden ingewonnen. 

Cornel was bereid ons hiermee te helpen en te fungeren als contactpersoon.  

 

Intussen was de tijd verstreken en moest de kerkdienst beginnen. We hadden dus geen tijd meer om de maten van 

de winkel op te nemen. Na de kerkdienst kregen de kinderen allen een zak met fruit. 

 

Omdat de sleutel van de winkel niet beschikbaar was heeft Jan de schetsen van de winkel gegeven aan de zigeuners 

met de vraag daar de maten bij te zetten zodat wij een definitief plan kunnen maken 

voor de inrichting. Zij kunnen de maten meebrengen als we maandag een vervolg-

bespreking hebben in Vila Rosa. De afmeting van de deur in de verwarmingscentrale 

hebben we zelf opgemeten. Voor de verlichting in de winkel dachten we 4 lichtbakken 

te monteren in het achterdeel en 2 lichtbakken in het voorste gedeelte. 

 

Terug in Cluj, onderweg hebben ds. Lörincz afgezet bij een bushalte, hebben we 

gedineerd in restaurant Red House. 

 

 

zaterdag 2 april 2011 
Na het ontbijt zijn we om 9:00 uur vertrokken naar familie Lörincz in Tirgu Mures. Daar werden we hartelijk 

ontvangen met koffie en eigen gemaakt gebak. Istvan is daarna begonnen met het klaarmaken van een heerlijke 

goulash. Het was een heel gezellig samenzijn. Om15:30 uur zijn we weer teruggegaan naar Vila Rosa waar we om 

20:00 uur samen koffie hebben gedronken. 

 

zondag 3 april 2011 
’s Morgens hebben we de dienst van 9:00 uur meegemaakt in de baptistenkerk in Cluj, daar de dienst van 11:00 uur 

een doopdienst was en het heel druk zou zijn. Bleek later dat er zelfs mensen buiten stonden. 

Na de lunch in Vila Rosa zijn we naar Uioara gegaan voor de kerkdienst met de zigeuners. 

 

maandag 4 april 2011 
’s Morgens zijn we naar de Christelijke Hulpfundatie (FCA) in Cluj gegaan waar we werden ontvangen door 

Rodica en Petru Morar. 

 

Tabita, manager van de afdeling sociale hulp, kwam ons informeren over de voortgang van het project ‘Mari si  

mici, Mari Amici’ (‘Groten en Kleinen, Allen grote Vrienden’). Kinderen uit heel arme gezinnen proberen ze te 

helpen in hun ontwikkeling. Ze komen vaak uit gebroken gezinnen of waar één of beide ouders verslaafd is aan 

drugs of alcohol en daardoor de kinderen geen aandacht krijgen. Deze kinderen weten zich daardoor niet goed te 

gedragen in de gemeenschap en reageren vaak agressief of kruipen in hun schulp. 

De kinderen die zij proberen te helpen krijgen een mentor, één op één. De mentor is dan hun voorbeeld hoe ze zich 

moeten gedragen en om te gaan met anderen. Het is belangrijk dat het kind minimaal 4 jaar dezelfde mentor heeft 

om langzaam de positieve levensstijl te kunnen overnemen.  

De mentors zorgen eerst voor eten voor de kinderen, die meestal erg hongerig zijn. Hongerig kun je niet leren. 

Momenteel hebben ze ongeveer 300 vrijwilligers, 49 kinderen worden ondersteund (momenteel hebben ze er 30).  

Een voorbeeld van een meisje dat zich heel jongensachtig en agressief gedroeg en kleedde werd langzaam maar 

zeker steeds meer een vrolijk meisje. Regelmatig worden ze gevraagd om ‘vreemde’ mensen aan te spreken om 

meer zelfverzekerdheid op te doen. 

Als een kind geen of slechte schoenen of kleding hebben krijgen ze geld om onder begeleiding van de mentor in 

een 2
e
 handswinkel het nodige te kopen. 

 

Omdat er geen opslag meer is van kleding en schoenen bij de fundatie is er ruimte ontstaan die nu gebruikt kan 

worden voor allerlei lessen in rekenen en taal en sociale vaardigheid. Ook willen ze hier fysiotherapie gaan doen 

voor mensen die geen (genoeg) geld hebben voor reguliere praktijken. Er zijn fysiotherapeuten die dit als 

vrijwilligerswerk willen doen. Zij hebben echter (nog) niet de nodige middelen om de apparatuur aan te schaffen. 

Hiervoor denken ze 3500 euro nodig te hebben. Wij zullen proberen hiervoor sponsors te vinden. 

 

Omdat er nog weinig instanties in Roemenië zijn die kunnen helpen bij drugsproblemen worden ze deels door de 

overheid gesteund. Verder zijn ze afhankelijk van giften en donaties. Ze hebben ook een sponsoring programma 

waarbij mensen een kind kunnen adopteren voor de kosten: 25 euro voor hulp van een mentor en extra lessen. 
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Het uitgeven van medicijnen is niet gewijzigd en wordt nog steeds voortgezet. Maandag en donderdag komen 

ongeveer 120 mensen om de medicijnen die ze alleen op recept van de artsen of het ziekenhuis kunnen verkrijgen. 

Tijdens het uitdelen van de medicijnen krijgen de mensen christelijke lectuur, worden christelijke liederen 

gezongen, een meditatie via het beeldscherm gegeven enz. 

 

Rond het middaguur kwamen ds. Husar met 3 van zijn kerkenraadsleden en Cornel om de details door te spreken 

voor de te starten winkel. Om een winkel te kunnen runnen is het nodig dat er eerst een stichting wordt opgericht in 

Roemenië die de zaken van de winkel behartigd. Dit kan een non-profit of een profit stichting zijn. Het is echter 

heel moeilijk volgens Cornel om goederen te kunnen verkopen via een non-profit organisatie aan een profit 

organisatie. Hij adviseerde dus een non-profit organisatie op te richten zodat de verkopen als fondsenwerving 

kunnen worden gezien. 

 

Er werd een voorlopig bestuur aangesteld zodat Cornel de nodige papieren kan gaan regelen. In 5 dagen kan de 

stichting zijn geregeld. Eénmaal per jaar dient er een jaarvergadering te zijn met zoveel mogelijk bestuursleden om 

beslissingen te kunnen nemen. Een beslissing is geldig als die wordt genomen door 50% plus 1. 

Cornel zal eerst informeren bij de Handelskamer naar de meest geschikte mogelijkheid van soort stichting en stuurt 

die per mail naar ons toe. Als de werkgroep akkoord heeft gegeven kan de stichting worden opgericht. 

 

Op de vraag naar de behoefte aan christelijke lectuur zou het fijn zijn als elk huisgezin met kinderen een 

kinderbijbel zouden kunnen krijgen. Wij zullen dit in Nederland proberen te regelen. 

 

Na vertrek van de delegatie uit Uioara hebben we met Cornel gesproken over het kamphuis. Hij heeft alle offertes 

laten zien van de verschillende bedrijven voor de gevelafwerking en het maken van de balkonhekken, waaruit hij 

de meest geschikte en voordeligste heeft uitgezocht. Nog deze week zal alle isolatie worden geleverd. De 5000 

euro die we reeds hebben gestuurd staat op een geblokkeerde bankrekening. Cornel kan die alleen gebruiken voor 

de gevelafwerking en de bouwonderneming kan het geld pas krijgen als beiden, Cornel en de bouwonderneming 

hebben getekend. Over ca. 10 dagen heeft hij de tweede termijn van 5000 euro nodig. 

 

dinsdag 5 april 2011 
Na het ontbijt zijn we vertrokken naar het vliegveld om eerst de auto in te leveren en in te checken voor de vlucht. 

Om 18:00 uur kwamen we in Sommelsdijk aan en hebben samen het werkbezoek afgesloten. Marten ging ons voor 

in dankgebed waarna ieder zijn huis weer opzocht. 

 


