Reisverslag Roemenië 5 tot en met 14 november 2016
Zaterdag 5 november
In alle vroegte gaat op zaterdagochtend de wekker. Rond 4.45 uur bij Jerry zijn, zodat we
zeker om 5 uur kunnen rijden nadat de laatste spullen zijn ingeladen. Het meeste is de
middag ervoor, vrijdagmiddag dus, al ingeladen. Maar de persoonlijke spullen moeten ook
nog even een plek krijgen. Het is niet druk zo vroeg op de ochtend. Het “miezert” een beetje,
maar de reis verloopt voorspoedig. Onderweg hebben we het alvast over wat we de
komende dagen allemaal van plan zijn en we stoppen regelmatig voor koffie, een broodje of
een andere versnapering. De mand van Lineke moet immers eer aan gedaan worden! Begin
van de middag passeren we de Oostenrijkse grens. Om aan het eind van de middag, tegen
17.15 uur aan te komen bij Hotel Paprika. Dat ligt net over
de grens in Hongarije. Het 1e deel van de trip zit erop. Ruim
1200 kilometer in ruim 12 uur, een prima tijd! ’s Avonds
eten we goed en lekker bij het restaurant en Jerry praat
Dinant bij over vele zaken die te maken hebben met de
stichting, met de projecten in Roemenië en vertelt diverse
anekdotes uit het verleden. Die zijn er genoeg, na maar
liefst rond de 40 keer (Jerry) richting Roemenië te zijn
geweest is er genoeg beleefd.

Zondag 6 november
Het ontbijt staat bij hotel Paprika vanaf 7.00 uur klaar. We zorgen ervoor dat we rond 7.30
uur aan het ontbijt zitten om vervolgens een uur later weg te rijden. We doorkruisen geheel
Hongarije en komen daarbij voorbij Budapest en gaan over de nieuw aangelegde snelweg
richting Kroatië om vlak daarvoor af te buigen naar het oosten richting Arad in Roemenië.
Rond 13.00 uur, plaatselijk al 14.00 uur passeren we de grens. Al snel eindigt de snelweg en
moeten we verder over de ‘provinciale wegen’. De reis verloopt voorspoedig. Wat opvalt is
de temperatuur, waar we gisteren nog 3 á 4 graden hadden in Oostenrijk is het vandaag
rond de 18 graden. Zacht herfstweer dus. Omdat we de kerkdienst in Petrosani willen
bijwonen is er telefonisch contact met pastor Stoica.
Hij geeft aan dat als we iets later zijn de gemeente wel
een paar liederen extra zingt. Kortom: rond de 350
man laat hij dan op ons wachten...Dat blijkt gelukkig
niet nodig te zijn. Iets meer dan 5 minuten van
tevoren komen we aan, op tijd dus. Na de dienst gaan
we met de pastor mee en krijgen daar zowel een
kamer toegewezen als ook nog een complete warme
maaltijd. Besproken wordt waar we morgen mee
starten... het zal een lange drukke dag worden
vermoeden we.
Maandag 7 november
We starten de dag rond 9 uur met ontbijt. En bespreken nog even het programma. Rond
10.00 uur vertrekken we, op weg naar het zuiden, de kloof door. We gaan eerst naar een
familie in het plaatsje Stroesti. Voor Dinant een herkenning, ook vorig jaar is deze familie

bezocht. Wat we te zien krijgen is positief: de familie heeft de eigen gebouwde kamers
betrokken. Vorig jaar waren deze in aanbouw en zijn inmiddels gereed. Het is niet de
bouwkwaliteit die we in Nederland kennen en of de isolatie is zoals je die zou willen in de
wintermaanden valt ook te betwijfelen. Maar toch is het vele malen beter dan de oude
‘woning’. Natuurlijk laat de familie vol trots zien hoe het is met de koe die ze mede dankzij
onze stichting hebben kunnen aanschaffen. Aanschuiven bij de maaltijd is een must. Het is
‘not done’ om de gastvriendelijkheid af te wijzen. We proeven van de eigengemaakte kaas.

Een complete warme maaltijd krijgen we voorgeschoteld. We horen ook de ontwikkelingen
met de kinderen. Eén ervan, een jongen, gaat naar een opleiding in de autotechniek in
Oradea. Er zijn hierover zorgen hoe dit bekostigd kan blijven worden. De oudste dochter
werkt in Leeds (UK) in een bejaardentehuis. Dinant vraagt later op de avond hoe deze
dochter aan een baantje komt in Leeds en of dit wel veilig is. Het antwoord van pastor Stoica
is dat dit via de nodige beproefde contacten gaat. En dat het daarom zeker is dat het veilig is
voor deze dochter.
Aansluitend gaan we naar een familie in de buurt van Targu Logresti. Voor Dinant een 2e
bezoek aan deze familie. Het betreft een groot gezin. De kinderen zijn spontaan en open en
maken graag contact. Ondanks dat ze elkaar niet verstaan maken Dinant en Philip (5 jaar
oud) geintjes met elkaar.

Dit werkt aanstekelijk naar de andere kinderen. Het plezier is groot. De jonge biggetjes die
Dinant vorig jaar zag zijn flink groot geworden. Wel zijn het er in aantal minder. Het hoeft
geen uitleg waar de anderen gebleven zijn..... Ook hier
krijgen we te eten: soep, brood, varkensvlees..... Alles
zelf gemaakt, verbouwd, gebakken etc. Ook hier horen
we hoe het gaat met de kinderen. Eén van de dochters
werkt in Oostenrijk. We krijgen te horen dat ze werkt
van 6.00 uur tot 24.00 uur. Voor een vergoeding van €
400,- met kost en inwoning bij een familie als
kinderoppas. Moderne slavernij? Dinant vraagt (via)
pastor Stoica of de dochter wel gelukkig is. Dat is ze!
Ze doet het werk graag.

Op de terugweg, inmiddels is het al ergens tussen 19.00 en 20.00 uur, belt pastor Stoica met
een jonge weduwe van 30 jaar oud. Ze is voor de tweede keer weduwe geworden, op haar
30e! Vorige week woensdag is haar man begraven. En volgende week donderdag zal ze naar
het ziekenhuis gaan voor de geboorte van haar baby: ze is hoogzwanger. Inkomen heeft ze
niet nu haar man is overleden. Maar wel een donkere toekomst als hier niet ingegrepen
wordt... Woorden ontbreken ons om met haar in gesprek te zijn. En toch hebben we vragen,
die gegeven de omstandigheden van geen belang lijken te zijn. Maar toch stellen we de
vragen om later met elkaar te kunnen overleggen hoe we ook hier kunnen helpen.
We komen rond 22.00 uur thuis. En praten daar na over de dag met pastor Stoica.
Dinsdag 8 november
De dag start met het ontbijt rond 9.00 uur. Eerder is niet mogelijk, de familie waar we
verblijven gaat voor: ‘preparing for school’ is van toepassing voor de dochters/zonen die nog
thuis zijn. Na het ontbijt wordt het nodige aan financiën overhandigd aan pastor Stoica.
Gelden die zijn meegegeven vanuit Nederland. En pastor Stoica laat foto’s zien vanuit een
gebied waar onze stichting niet actief is. Je wordt er sprakeloos van: huizen die eigenlijk die
naam niet verdienen. Ondanks alle ontwikkelingen is en blijft het nodig dat het rijke deel van
de EU zich inzet voor de inwoners van Roemenië!

We gaan op pad naar, naar later zal blijken, 5 adressen in Petrosani en Petrila. Voor Dinant
allen nieuw, voor Jerry één nieuw adres. Overal waar we komen vragen we naar de
gezondheid van degenen die aanwezig zijn, maar ook hoe het gaat met de andere
familieleden. En we horen het vaker: er zijn bedrijfjes die bemiddelen voor werk in het
buitenland. Maar de situaties die worden voorgespiegeld zijn veelal mooier dan de keiharde
werkelijkheid. En daardoor zitten vaders of moeders
langdurig in het buitenland. Tegen een schamel loontje
waar ook nog eens de nodige kosten verplicht uit
betaald moeten worden. En ook Nederland wordt
daarbij genoemd als land waar dit voor komt. Maar
een alternatief is er niet. Er is geen werk in een oud
voormalig communistisch/dictatoriaal land, in een
regio dat leefde van de mijnbouw die inmiddels
grotendeels gesloten is.

We ontmoeten ook een leerling van de dochter van pastor Stoica. Zij
staat voor de klas en heeft een aantal jaren geleden deze jongen in haar
klas gekregen. En ze heeft onze stichting benaderd met de oproep om te
helpen. De jongen kwam naar school zonder eten. Moeder kreeg kanker,
2e man ging er vandoor.... Maar de situatie gaat beter, veel beter:
moeder is genezen van kanker, helemaal schoon. Er is eten en haar 1e
man is terug bij haar. Zoals de dochter van de pastor ons al verteld heeft:
ze heeft weer kleur in haar gezicht en een glimlach om de mond.
En we ontmoeten Maria die kinderen opvangt in haar appartement. Op dit moment 4
kinderen, waarvan er één zwaar gehandicapt is. De pastor voert voor haar het gevecht met
de plaatselijke overheid om financieel bij te gaan dragen, helaas tot op heden zonder enig
resultaat. De overheid kan/wil niet bijdragen, dus hulp van de stichting blijft gewenst.

Ons laatste bezoek van deze dag wordt een bijzondere. We ontmoeten een mevrouw die
alleen is. Ze heeft een aantal jaren in Zwitserland gewerkt maar is daar van de trap gevallen.
Haar been is daarbij gebroken op een manier dat er sprake is van versplintering. In
Zwitserland is ze geopereerd door specialisten, ze laat de röntgenfoto’s zien waarop te zien
is welk ‘frame’ aan metaal in haar been is aangebracht. Ze heeft nu een orthese. Werken kan
niet, ze leeft dagelijks van hetgeen ze spontaan van anderen krijgt. Hier laten we geld achter
voor medicamenten die ze nodig heeft.
’s Avonds nemen we de dag nog ‘even’ door. Overleg is nodig over de beschikbare
sponsorgelden: waar kan verminderd worden, waar is extra inzet nodig? Onder aan de
streep komen we tot maar één conclusie: we hebben nieuwe sponsoren nodig! Nieuwe
families, personen of bedrijven in Nederland die sponsor willen zijn voor een familie of
persoon in Roemenië! Mail ons op het adres j.vandenbos@helpoosteuropa.eu
Woensdag 9 november
Vanmorgen vertrekken we op tijd richting Timisoara. Dat is
ongeveer 3,5 uur rijden vanaf Petrosani. In die stad bezoeken
we een dame met haar moeder. We verblijven hier wat
langere tijd gezien de vriendschappelijke banden met Jerry en
Lineke. We krijgen, zoals men in Roemenië gewoon is, te eten.
De gastvrijheid in dit land is enorm! Daar kunnen wij als
Nederlanders nog iets van leren. Het kan zomaar gebeuren dat
je 4 maaltijden op een dag krijgt voorgeschoteld, waarvan drie
warme maaltijden. En alles even lekker! Weigeren kun je niet.

Aan het eind van de middag vertrekken we naar Oradea, 2,5 uur verderop, naar het
noorden. Daar zullen we verblijven tot zondag. Aangekomen krijgen we, zoals gezegd, eerst
te eten. Ondertussen komt Tavy, onze contactpersoon ook aan bij het ‘familiehuis’. We
pakken de auto uit om vervolgens naar het depot te gaan en daar onze eigen auto vol te
laden met goederen die naar Timisoara moeten. Terug bij het familiehuis is ook Ramona de
tolk gearriveerd om samen het programma van de komende dagen door te nemen.

Donderdag 10 november
Om 7.30 uur ontbijt. Voortreffelijk klaargemaakt door Veta: gebakken eieren, kaas, tomaat,
brood, meer dan we thuis eten ’s ochtends. Om 8.30 uur vertrekken we opnieuw, maar nu
vanuit Oradea naar Timisoara om de nodige spullen, waaronder twee rollators, af te leveren.
We zorgen er voor dat we rond 15.30 uur terug zijn in Oradea omdat we vandaag nog 4
bezoeken willen afleggen.
Het eerste bezoek gaat naar een familie die ondersteund wordt met
materiële goederen, dus geen financiële middelen. In alle dankbaarheid
worden de spullen in ontvangst genomen. Je kunt je niet voorstellen op
welke eenvoudige wijze je vanuit Almelo ook op deze manier mensen
kunt helpen en oprecht blij kunt maken met goederen. Daarnaast
ontvangt deze familie zaden en pootaardappelen en we horen dat de
opbrengst erg goed is geweest! Dat zorgt voor voedsel voor de
wintermaanden.
Na dit bezoek gaan we naar een kindertehuis. Geschikt voor 10 kinderen, maar er verblijven
er 5. Wellicht is het beeld bij de term tehuis negatief, maar in tegenstelling tot dat worden
we rondgeleid in een huis waar de termen rust, reinheid en regelmaat volledig van
toepassing zijn. Mede dankzij de stichting die 2 van de 5 kinderen ondersteunt, maar ook
mede dankzij een lokale arts die met zijn middelen een enorme bijdrage levert. Deze
kinderen hebben vanuit hier een goede toekomst in het vizier. De één studeert
elektrotechniek en de ander voor kapper. En dat doen ze met veel plezier blijkt als we met
hen in gesprek zijn. Er wordt een laptop, kant en klaar ingericht overhandigd. Geen nieuwe,
maar een uitstekend werkend exemplaar. De enorme
glimlach op hun gezicht zegt genoeg, en die wordt nog
groter als blijkt dat er vanuit Almelo ook nog wat
contanten zijn meegegeven voor beide jongens. We horen
ook over 3 kinderen die niet in dit kindertehuis
opgevangen worden, maar wel vanuit het tehuis te eten
krijgen. Daar wordt op toegezien omdat de ouders dit
niet/onvoldoende doen. Fijn dat op deze manier ook voor
hen gezorgd wordt.

We rijden terug naar de stad, naar een familie die een jongetje van 2,5 jaar verzorgt. Deze
jongen is door zijn moeder in het ziekenhuis achtergelaten toen de artsen constateerden dat
er een lichamelijk probleem was. Het personeel heeft zich 17
maanden om deze jongen bekommerd en hij is dit jaar in
Parma in Italië geopereerd. De operatie is volledig geslaagd en
we treffen dan ook een kereltje aan dat vol energie zit. Het
mooie bericht is dat de familie die deze jongen nu verzorgt
hem wil gaan adopteren. Wat een enorme inzet om zo’n stap
te zetten, dat dwingt respect af.
Ons laatste bezoek brengt ons bij een familie waar vader niet thuis
kan zijn. Hij moet opgenomen worden voor zijn psychische
problemen, maar komt af en toe toch naar huis. Dat gaat niet altijd
goed, de verhalen daarover horen we aan. We vragen natuurlijk
naar de gezondheid van de kinderen en naar de algemene situatie.
Die is stabiel maar bijzonder sober. En ook hier horen we dat de
opbrengst van de aardappelen goed is.
Onderweg worden overigens ook nog de nodige zaken besproken, waaronder een actie rond
kerst waarvoor middelen ter beschikking worden gesteld door een commercieel bedrijf die
ons werk al lange tijd ondersteunt. Het idee wordt aangedragen door Tavy en krijgt direct
instemming van de anderen. Uiteraard zal hierover eerst terugkoppeling met de sponsor zijn
zodat we via dit verslag hierover niet kunnen uitwijden.
Vrijdag 11 november
Om 8.30 uur staat het ontbijt klaargemaakt door Veta op ons te wachten. We schuiven aan
en kort erna arriveren ook Tavy en Ramona. Na het ontbijt gaan we eerst naar het depot om
de nodige pakketten in te laden.

Ons eerste bezoek gaat naar het zuiden van Oradea. Daar wonen een opa en oma die
jarenlang voor hun zwaar gehandicapte kleinzoon hebben gezorgd. De kleinzoon is nu bij zijn
ouders, het gaat hem redelijk goed. Daarvoor heeft oma wel veel instructie moeten geven
aan de moeder: de jongen is vermoedelijk liever bij oma. De handicap is overigens zo zwaar
dat er soms sprake is van twee epileptische aanvallen binnen een half uur. De gezondheid
van beide grootouders gaat achteruit krijgen we te horen. De oogst van de aardappelen is
ook hier erg goed geweest. Wat wel nodig is, is hout voor de kachel. Dit hebben ze niet /
kunnen ze niet bekostigen. Later deze dag zal hiervoor geld overhandigd worden aan Tavy
zodat hij e.e.a. kan regelen.

We rijden voor ons tweede bezoek iets verder door en komen aan bij een echtpaar waarvan
de vrouw ernstig ziek is geweest. De kinderen zijn naar school horen we. Vanuit Almelo zijn
er de nodige medicamenten meegegeven. Deze behoeven toelichting op gebruik. Ook zijn er
kaarten meegekomen die vertaald worden vanuit Nederlands naar Engels en vervolgens
naar het Roemeens. De dankbaarheid is groot. Het inkomen is erg beperkt. Hij werkt als
bewaker bij een oud verlaten pand, zij wil op zoek gaan naar werk.

Ons volgende bezoek brengt ons nog wat verder naar het zuiden. Daar woont een weduwe
die ons hartelijk ontvangt. Ze wil foto’s van ons hebben op haar oude smartphone om deze
nog eens terug te kunnen kijken. Voor haar is een radio meegegeven vanuit Almelo. Ze wil
graag luisteren naar haar favoriete muziek en ze kan zelf geen radio aanschaffen. Tavy zorgt
ervoor dat de radio goed afgesteld staat en gebruikt kan worden.
Onderweg, tussen de bezoeken door, wordt er overigens ook veel informatie uitgewisseld.
Bijv. over een klein kereltje dat diabetes heeft in een vorm waarbij om het half uur een
check moet plaatsvinden. Een apparaat dat dit continue kan doen zonder injectie kost
€ 1.000. Maar zal zoveel rust en minder stress geven als hier gebruik van gemaakt zou
kunnen worden.
Terug naar Oradea komen we langs een familie waar we alleen even bij de poort de
kerstpakketten afleveren en wat schoolspulletjes voor de kinderen.

In de stad zelf aangekomen gaan we richting een familie die vnl. buiten woont. Op een
terrein dat nu nog beschikbaar is, maar gezien de ontwikkelingen in de stad ook zomaar
ineens voor andere doeleinden gebruikt kan gaan worden. Het terrein wordt bewaakt door 3
honden die luidkeels aanslaan als we aan komen lopen. We overhandigen de pakketten en
maken even een kort praatje. Wat Dinant opvalt is dat het terrein er wat opgeruimder uitziet
nadat hij een jaar geleden hier ook geweest is.

Nog twee bezoeken te gaan vandaag: eerst naar een jonge vrouw die al lange tijd in het
sponsorprogramma zit nadat ze door haar vriend is verlaten toen ze samen een autoongeluk hebben gehad en zij blijvend invalide is geworden. Ze kan niets anders dan elke dag
in bed liggend doorbrengen. Een bezoek doet haar goed, maar vermoeit haar ook. We
blijven dan ook kort.
Ons laatste bezoek vindt plaats aan het einde van de middag / begin van de avond. Hiervoor
rijden we aan de oostkant de stad uit, de heuvels in. We komen aan bij een familie met 3
kinderen. Ze wonen in een klein huisje waar hard aan gewerkt is om een aantal extra kamers
te creëren. Dat is ook hard nodig want de enige kamer die over een kachel beschikt, heeft
een vloer van zandaarde en de wanden zijn van leem/klei. Soberder kan het niet. Voor de
vader is vanuit Almelo een nieuwe boormachine meegekomen. Die wordt uiteraard
overhandigd. Voor de kinderen zijn er ook wat attenties, als bijv. spulletjes voor school.
Waar in Nederland is een schoolgaand kind gelukkig met schoolspulletjes als schriftje,
viltstiften etc.? We moeten natuurlijk de nieuwe kamers zien en ook de waterput buiten die
gemaakt is. De kwaliteit van het water is helaas niet altijd goed, als het veel geregend heeft
is het niet helder.

De dag sluiten we af met het doornemen van administratieve zaken: er wordt geld
overhandigt voor diverse zaken waaronder geld voor eerdergenoemde gezinnen die hout
nodig hebben voor de kachels.
Zaterdag 12 november
Uiteraard starten we de dag met een ontbijt klaargemaakt door Veta. Gebakken eieren,
wentelteefjes, tomaat.....een stevige basis voor een lange dag.
En die dag start met een autorit naar het noorden van Oradea.
Voor Dinant een tweede bezoek aan een familie die vorig jaar
november voor het eerst bezocht is. Wat we zien is de enorme
inzet die Tavy teweeg kan brengen: er wordt gewerkt aan een
nieuw gedeelte aan het huis! Inclusief renovatie van het oude
gedeelte. Wat een enorme verbetering gaat dit worden. We
worden rondgeleid en zien waar de badkamer komt en de nieuwe
slaapkamer voor de kinderen. En in het oude gedeelte zien we dat
ramen vervangen zijn met kunststof kozijnen en dubbelglas. Om
stil van te worden hoe door vrijwilligers wordt gewerkt aan een
nieuw huis en materialen en middelen via verschillende kanalen

aangeboden worden....en hoe Tavy dit alles aanstuurt. Het maakt dat we een kop koffie gaan
drinken in de directe nabijheid om even met elkaar na te praten.

In de buurt woont een oma die twee kleinkinderen heeft opgevoed. De kleinzoon zou gaan
studeren aan de universiteit maar het blijkt dat hij zijn toelatingsexamen niet heeft kunnen
halen. Hij heeft echter een goede baan in de auto-industrie in Duitsland kunnen vinden die
veel toekomstperspectief biedt. Goede ontwikkelingen dus.
Ook met de kleindochter gaat het goed, haar opleiding gaat
conform bedoeling. Oma wordt echter ouder en daardoor
krijgt ze moeite met het werk in de tuin. Helaas zijn er in het
dorpje ook geen jongeren meer aanwezig die mogelijkerwijs
kunnen helpen, die zijn vertrokken naar de steden. En
degenen die achterblijven zijn de ouderen. Een probleem
voor veel kleine, afgelegen dorpjes.
Ons 3e bezoek gaat naar een familie die o.a. geholpen wordt met aardappelen. Ook hier
horen we dat de opbrengst hoog is geweest. De dochter is thuis met haar man. Zij is
hoogzwanger en verwacht over een maand de baby. Hij heeft in de UK gewerkt, maar is nu
weer thuis zonder werk. Als we net vertrokken zijn stelt Tavy voor om iets voor de baby te
regelen, bijv. wat babykleren. Dit voorstel wordt natuurlijk overgenomen.
Het volgende bezoek gaat naar een familie die in een klein
huisje woont tussen een flink aantal grote huizen in
aanbouw. Een bijzonder vreemd gezicht om te zien als je
aan komt rijden. Maar het blijkt dat de papieren voor de
grond en het recht om hier een huisje te hebben voor deze
familie uitstekend in orde zijn. Het zal blijken in de
toekomst hoe dit uit zal pakken voor hen. Wellicht dat ze
een goed aanbod krijgen? We laten een kerstpakket achter.
Ons 5e bezoek van vandaag gaat naar een familie die we nog niet kennen, maar die gisteren
al besproken is met ons. Een jongetje van 4 jaar oud heeft de ergste vorm van diabetes. En
zijn ouders hebben daardoor te maken met hoge maandelijkse kosten voor o.a. specifiek
eten en voor de kosten voor halen of laten bezorgen van insuline. Volgens artsen en

specialisten is verbetering niet mogelijk. De ouders hebben om de
kosten te kunnen betalen nu voor de tweede keer hun huis verkocht.
Inkomen is er niet op dit ogenblik.... We noteren alle gegevens zodat
we later met elkaar kunnen overleggen wat er gedaan zou moeten
worden en wat er gedaan kan worden.
Het laatste bezoek gaat naar het zuidoosten. Daar woont een familie met 3 kinderen in een
schamel huisje. Als het hard regent, regent het binnen ook. Het terrein om het huisje en de
weg ernaartoe ligt vol water, het heeft de hele dag geregend. De zoon van 14 had gezwellen
over zijn lichaam. En op het moment dat de operatie zou starten eiste de arts
€ 500 van de ouders. Waarvan te betalen als je niets hebt?.... Ook hier laten we een
kerstpakket achter.

En ook voor deze dag geldt dat we die afsluiten door ‘thuis’ met elkaar te overleggen over
wat we gezien hebben, wat er gedaan moet en wat er gedaan kan worden. Het is ook
belangrijk om op die manier e.e.a. gezamenlijk te verwerken. Rond 20.15 uur sluiten we de
dag af met een warme maaltijd.
Zondag 13 november
Deze dag willen we starten met het bezoeken van de kerkdienst van de contactpersoon Tavy
en de tolk Ramona. De dienst begint om 9.00 uur. Bij het ontwaken zien we dat het
gesneeuwd heeft in Oradea, de wereld ziet er wit uit, de winter is in aantocht! We kunnen
meerijden en komen op tijd aan voor de dienst.

Na de dienst kunnen we direct aanschuiven voor de maaltijd die Veta bereid heeft. We eten
goed zodat we de komende uren de nodige kilometers kunnen afleggen om Hongarije te
gaan doorkruisen. Onderweg naar hotel Paprika aan de Hongaars/Oostenrijkse kant. We
rijden weg om 13.15 uur plaatselijke tijd bij het adres waar we konden verblijven. Om rond
18.00 uur Nederlandse tijd te arriveren bij genoemd hotel. De reis is voorspoedig en naar
ons gevoel snel verlopen. ’s Avonds genieten we van een goed diner en een goed gesprek
over hetgeen we de afgelopen week allemaal hebben meegemaakt. En dat zo doornemend

komen we tot de conclusie dat ook deze reis een zinvolle reis is geweest. Het ophalen van
informatie is noodzaak. Dan komen ook de niet uitgesproken, maar wel zichtbare zaken aan
de orde. En die blijven anders achterwege. En juist die informatie blijkt van wezenlijk belang
te zijn om de juiste keuzes te maken om hulp te verlenen.
Maandag 14 november
We vertrekken om 6.30 uur uit Hongarije richting Nederland. Het is uitstekend weer, droog
en zonnig. Daardoor ontvouwt zich een prachtig ontluikend winters landschap in Oostenrijk.
De reis verloopt voorspoedig. We stoppen af en toe om te tanken en iets te drinken. Ook het
ontbijt en de lunch pakken we mee bij een van de vele Raststättes die we tegen komen. In
het begin van de middag hebben we de grens Oostenrijk/Duitsland gepasseerd om rond
19.00 uur de grens Duitsland/Nederland te bereiken.
Gezamenlijk kijken we terug op een goede reis waar we in korte tijd veel gedaan hebben,
veel bezoeken hebben afgelegd, maar ook de vriendschappelijke banden verder aangehaald
hebben.

