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Secretariaat: A.G. Bode, Toverbergerhout 3, 3845 HA  Harderwijk, 0341-785120, a.bode@kpnmail.nl  

EEN TERUGKERENDE VRAAG 
door Hendrik Hoogendoorn 

 
In uw handen hebt u de nieuwsbrief 2019 van de 
werkgroep Dresden-Roemenie.  
 
Het is voor mij een goed gevoel dat ik ook dit jaar 
deze nieuwsbrief  mag verzorgen. Wat is er ook dit 
jaar weer veel werk verzet in onze dorpen. 
De verslagen en foto’s in deze nieuwbrief geven 
daarvan een impressie 
Het geeft mij voldoening met het maken van deze 
brief betrokken te blijven bij de werkgroep en iets  
mee te mogen doen, al gebeurt dat dan ook achter 
het toetsenbord van mijn computer.  
Door mijn lichamelijke gezondheid ben ik niet meer 
in staat om de reis naar Roemenië mee te maken 
maar dat hoeft de betrokkenheid niet in de weg te 
staan. Zolang ik mijn vingers nog over het toetsen-
bord kan laten gaan blijf ik me met de jaarlijkse 
nieuwsbrief bezig houden.  
 
Het hoeft geen betoog dat er zonder uw betrokken-
heid op financieel gebied, met alleen de inkomsten 
van de acties die wij als werkgroep organiseren, 
minder gedaan zou kunnen worden aan het verbete-
ren van de levensomstandigheden van de bewoners 
van de dorpen dan met uw geweldige ondersteu-
ning. 
Daarom is deze nieuwsbrief ook een gelegenheid u  

voor de voortgang van de werkzaamheden opnieuw 

om uw financiële steun te vragen.  

Help ons helpen door ook dit jaar weer een bijdrage 

over te maken op rekening NL35INGB0005518205 

t.n.v. Werkgroep Dresden-Roemenië van de 

Prot.Gemeente Harderwijk.  

Wij als werkgroep, maar in het bijzonder de bewo-

ners van de dorpen Copand, Stina de Mures en 

Gabud zullen er dankbaar mee en voor zijn. 

H. Hoogendoorn. 

VAN DE SECRETARIS 
door Albert Bode 

Ook dit jaar is de nieuwsbrief gemaakt door onze 

oud-secretaris Henny Hoogendoorn. We zijn hem 

zeer dankbaar dat hij dit toch maar weer heeft ge-

daan. 

Vorig jaar meldde ik u dat het dominees echtpaar 

Eva en Tamas Kürti vanwege een beroep in een an-

dere gemeente uit Stina de Mures was vertrokken. 

Na bijna een jaar zonder dominee heeft men geluk-

kig dominee Eva Kürti bereid gevonden de kerk-

diensten in Stina de Mures en Copand zondags te 

verzorgen. Zij is dus weer betrokken bij onze ge-

meenten en heeft een werkkamer ingericht in de 

pastorie voor haar part time werk daar. 

Dit jaar kenmerkt zich helaas door gezondheidsperi-

kelen van onze contact personen Suzi en Arpad. 

Suzi werd begin dit jaar (eindelijk) geopereerd aan 

een hernia en Arpad is in oktober geopereerd aan 

een hersentumor. Beide operaties zijn gelukkig 

goed verlopen. Helaas moest hierdoor wel de ge-

plande najaarsreis worden afgezegd. Suzi zal gaan 

regelen dat de herfstpakketten in november of de-

cember met hun eigen busje worden rondgebracht. 

In juni was er weer de gezamenlijke twee jaarlijkse 

vergadering van de werkgroep leden van de drie 

kerkgemeenten, ditmaal in Dresden. Elders in deze 

nieuwsbrief staat hiervan een verslag. 

We zijn dankbaar voor de collecte opbrengsten van 

de PGH en Petrakerk en de diverse ontvangen gif-

ten. Dit jaar zit er geen acceptgiro bij de nieuws-

brief. We hopen dat dit voor u geen belemmering is 

om ons werk in Roemenië te ondersteunen.  

Veel leesplezier met deze nieuwsbrief en alvast be-

dankt voor uw bijdrage. 

Albert Bode 

mailto:a.bode@kpnmail.nl
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VAN DE PENNINGMEESTER 

door H.Venema 

Een jaar is snel voorbij en voor U ligt alweer een 
nieuwe uitgave van onze nieuwsbrief. 
Wij zijn altijd blij als wij merken dat de brief door U 
goed gelezen wordt en wij ontvangen dan ook veel 
reacties daarop. 
 
Ik wil U verslag doen van het financiële gebeuren 
van ons werk. 
In het voorjaar van 2019 heeft onze werkgroep een 
verzoek gedaan aan de Algemene Kerkenraad om 
ieder jaar een acceptgirokaart bij onze nieuwsbrief te 
mogen voegen. De A.K. heeft hierop negatief geant-
woord. Er mag, zoals al jaren gebruikelijk en afge-
sproken, maar 1 maal per twee jaar één acceptgiro-
kaart gestuurd worden.  Zodoende treft U dit jaar 
geen acceptgirokaart aan. 
Maar wij zijn er van overtuigd dat U, ook zonder 
deze kaart, ons wel wilt steunen door een bedrag 
(groot of klein) over te maken op de rekening van de 
werkgroep. 
Dat nummer is NL35INGB0005518205 t.n.v. Wer-
groep Dresden-Roemenie v/d Prot.Gem.Harderwijk. 
 
Over de uitgaven zijn over het afgelopen jaar weer 
verschillende dingen te melden. 
Allereerst natuurlijk de gebruikelijke uitgaven voor 
onze fondsen. Zoals U weet hebben wij een onder-
houdsfonds voor de machines, een noodfonds en een 
broodfonds. Over die twee laatste vindt U elders in 
deze nieuwsbrief mededelingen. 
Het onderhoudsfonds werd weer aangesproken voor 
diverse reparaties en onderhoud van de machines, 
zoals de tractoren en de combine. Vaak worden de 
benodigde onderdelen hiervoor in Nederland, met 
korting, aangeschaft. 
Ook dit jaar werden weer bij 300 adressen in de drie 
dorpen pakketten met levensmiddelen gebracht. De 
pakketten kosten ons ongeveer 15 euro per stuk. 
Daarmee is een bedrag van 5000 euro gemoeid. De 
levensmiddelen worden in Roemenië gekocht door 
Suzi. 
Ook krijgen 16 van de armste gezinnen iedere 
maand een levensmiddelenpakket. 
Voor het noodfonds laten wij ieder halfjaar 1000  
euro achter. 
 

In onze brief van vorig jaar schreven wij over de 
plannen om een klein soort mortuarium te bouwen. 
Zij noemen dat “een kapelle”. Hiervoor is veel geld 
nodig, wat voor een gedeelte van de Roemeense 
overheid moet komen. Hier is echter nog steeds geen 
kijk op, maar de noodzaak is groot. 
In de afgelopen zomer is het twee keer voorgekomen 
dat men bij sterfgevallen heeft moeten uitwijken 
naar de stad Ocna Mures. Vanwege de grote hitte en 
de beperkte ruimte in de huisjes, kwamen de mensen 
in problemen. 
Nu is het plan opgevat om van een oud gebouwtje in 
Kopand “een kapelle” te maken. Vroeger was daar 
een schooltje in gehuisvest. Het moet echter wel ver-
bouwd worden en de kosten daarvan komen op 
5.500 euro.  Men heeft ons gevraagd dit plan finan-
cieel te ondersteunen.  Voor de eerste “kapelle” had-
den wij al een bedrag van 5000 euro gereserveerd en 
dat geld gaat nu naar het nieuwe plan. 
 
Vorig jaar moesten wij U melden dat het dominees 
echtpaar, Tamas en Eva Kȕrti, vertrokken is naar een 
andere gemeente. Sindsdien preekte Eva nog vrijwel 
iedere zondag in Stina de Mures en Kopand. Kortge-
leden kwam de verheugende mededeling dat zij 
(Eva), met goedkeuring van hogerhand (de kerkelij-
ke autoriteit in Cluj) kon worden aangesteld als pre-
dikant in onze partnergemeente. Men kent haar en 
iedereen is erg gelukkig met haar benoeming. 
Zij wordt betaald door de kerkelijke gemeente en 
gedeeltelijk door de staat Roemenië. 
Gebruikelijk is in Roemenië, dat de staat meebetaalt 
aan het salaris van predikanten en popes. 
 
Mocht U meer willen weten over de inkomsten en 
uitgaven van onze werkgroep, dan nodig ik U uit een 
kijkje te komen nemen in de boeken. U bent van har-
te welkom. 
U begrijpt dat Uw financiële ondersteuning nog al-
tijd hard nodig is en wij verheugen ons op Uw bij-
drage! Alvast zeer bedankt. Vooral namens de bewo-
ners van de drie dorpen. 
 
Henk Venema, penningmeester 

Als u nog spaarzegels hebt die eigenlijk alleen maar in de weg 

liggen,  lever ze dan in bij Maaike van der Wal, Maltezerlaan 

6. Zij zet de zegels voor de werkgroep om in klinkende munt. 
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BERICHTEN OVER DE BESTEDING VAN 
HET NOODFONDS 
door Ineke Venema 

 
Zoals U misschien nog weet, laten wij elk half jaar 
bij ons bezoek €. 1000 achter bij Suzi voor 
“noodgevallen”. 
Helaas is de situatie in Roemenië nog zó, dat een 
bezoek aan specialisten in het ziekenhuis en bepaal-
de behandelingen, soms wat extra geld vereisen om 
snel geholpen te kunnen worden. 
Ook bij ziekenhuisopname is er vaak geld nodig 
vanwege extra kosten voor reisgeld, fruit of melk. 
De verzorging in de ziekenhuizen is sober en sum-
mier. 
Het afgelopen jaar werd òns noodfonds verrassend 
aangevuld met ± €.3000 uit Dresden . 
Renate von Duisburg (de spilfiguur in de werkgroep 
in Dresden) was overleden en had, in plaats van 
bloemen bij de begrafenis, geld gevraagd voor de 
nood in onze dorpen. 
 
En het wèrd besteed en hoe!! 
 
Suzi kent alle bewoners in de dorpen, omdat ze ja-
renlang postbode is geweest. En een postbode in 
Roemenië zorgt voor de uitbetaling (contant!) van 
de uitkeringen, gehandicaptegelden, de pensioenen 
en kinderbijslag.  Ook inde zij  geld voor verzeke-
ringen, electriciteitsverbruik en zelfs abonnementen 
voor kranten. 
Zodoende kent zij de financiële toestand van bijna 
alle bewoners. 
 
En Suzi ging op pad! Zij kende oudere mensen die 
slechte ogen hadden. Zij is met 6 vrouwen een paar 
keer naar de oogarts geweest. In de grote stad, 70 
km verwijderd van Stina. 
Vier dames kregen een bril en twee een staaropera-
tie. 
Viktoria, over wie ik in de vorige nieuwsbrief ver-
telde,  werd ook geopereerd aan staar (kosten 
€.450). De arts zei, dat zij binnen een jaar helemaal 
blind geworden zou zijn. Haar éne oog was al blind. 
 
Er werd door Suzi nog een verrassing gemeld. Er is 
een weduwe, nu 60 jaar, aan wie we 4 jaar lang elke 
maand €.50 lieten geven uit het noodfonds. (€.600 
per jaar).  
Suzi vertelde ons toendertijd dat deze vrouw, met 
een verlamd been, de kleinste uitkering kreeg van 
iedereen, €. 40 per maand. Een kleinzoon, toen ± 12 
jaar, zorgde voor haar. Zij had medicijnen nodig, 
maar daar was geen geld voor. 
Suzi had al verschillende keren bij diverse instanties 
geprobeerd om meer geld voor haar te krijgen. Zon-
der succes! Dat kon pas als de arts, die bij haar ge-
boorte was geweest, een verklaring overlegde, dat 
de verlamming een gevolg was van de geboorte!! 

Na 60 jaar!! 
En nu de verrassing! Sinds begin van dit jaar krijgt 
deze vrouw (door bemiddeling van Suzi) een hogere 
uitkering voor “mantelzorg” door haar dochter. 
We kunnen nu die €.600 per jaar voor andere nood-
gevallen gebruiken. 
Dat geld is inmiddels gebruikt voor: 
 
… 3 Maanden medicijnen voor een oude man. 
… Lymfdrainages voor een meisje met een ziekte 
van de lymfeklieren. 
… Bezoek van een zigeunermeisje, met haar moe-
der, aan de orthopeed in Cluy. 
… Dit meisje kon vorig jaar geopereerd worden aan 
een vergroeid been door financiële 
     ondersteuning van ons. 
… Een bijdrage voor een begrafenis. 
… Een ziekenhuisopname van een gehandicapte 
man. Een buurvrouw verzorgde hem. Hij kreeg 
van ons geld voor nachtkleding en ondergoed. 
Ik stop. Er zijn nog talrijke andere verhalen te ver-
tellen, waaruit blijkt dat onze financiële hulp hard 
nodig is. Maar voor nu is het genoeg. 
Als er “nood” is, belt Suzi mij op om te overleggen 
of wij de hulp aan iemand verantwoord vinden. 
Maar wij weten, als Suzi het nodig vindt, dan ìs het 
echt nodig. 
Als wij in Stina zijn, wordt ons  door de “geholpen 
mensen” gevraagd aan U allen hun dank over te 
brengen en daarbij krijgt U, met hun gevouwen han-
den,  Gods zegen mee! 
 
Ineke Venema-van der Hoek 

 

Dit pakket levensmiddelen krijgen de 16 armste ge-

zinnen elke maand on het hoofd boven water te kun-

nen houden. Bij een gemiddelde uitkering van rond 

de 100 euro per maand zult u begrijpen dat dit een 

welkome hulp is. 
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Suzie maakt een praatje met Laslo die zo gelukkig 

is met zijn via de werkgroep gekregen scootmobiel.. 

Vroeger zorgde hij voor de elektrische aansluitingen  

Onze audicien kan nog wel iets meer dan met oren bezig 

zijn. 

HOE NU VERDER ? 
door Ineke Venema 
 

Door de hersentumor, die bij Arpad, de man van onze Suzi, geconstateerd werd, konden we in oktober 
niet naar Roemenië gaan. 
In de week, waarin we de levensmiddelen pakketten in 300 gezinnen zouden uitdelen, werd Arpad geo-
pereerd. 
Gelukkig waren de eerste berichten gunstig. Het leek erop dat de tumor goedaardig was. 
Maar U zult begrijpen, dat Suzi wel iets anders aan haar hoofd had, dan levensmiddelen uitzoeken en 
bestellen. En dan ook nog de zorg voor de Nederlanders. 
Wij hebben regelmatig contact met Suzi. Wij denken, dat zij, zodra alle spanningen en de drukte wat 
afgenomen zijn, iets zal bedenken om onze levensmiddelenaktie door te laten gaan. 
 
Wij hebben dan ook besloten onze najaarsreis voorlopig uit te stellen. 
Op 1 november kregen wij de definitieve uitslag van het onderzoek van de tumor te horen. Hij was 
niet kwaadaardig. Arpad hoeft geen chemo en geen bestraling  te ondergaan, maar hij moet wel  drie 
maanden rust houden. De revalidatie heeft toch wat tijd nodig. 
Arpad is locoburgemeester over 5 dorpen en heeft als Hongaar tussen de Roemenen echt een zware 
taak. Gelukkig heeft hij al bijna 16 jaar het vertrouwen van de Hongaarse en de Roemeense bevolking. 
Dat is heel bijzonder, daar de Hongaren nog altijd een minderheidsgroep vormen in Roemenië. 
Transsylvanie (van oorsprong behorend tot Hongarije) werd na de eerste wereldoorlog toegewezen  aan 
het toen “winnende” Roemenië. 
 
Buiten de activiteiten, die Arpad heeft voor zijn “locoburgemeesterschap”, heeft hij ook een klein loon-
bedrijf.  Met de, door ons geleverde, landbouwmachines, moet hij voor de dorpelingen, het ploegen, 
zaaien en de inkoop van de zaden, enz. regelen. 
Wij denken dat die taak nu deels ook bij Suzi ligt. 
Wanneer zij energie over heeft om “de pakkettenaktie” te gaan regelen…… 
We weten het nog niet. Wij houden U op de hoogte. 
 
Suzi  vroeg ons of we iedereen in onze gemeente willen bedanken voor de gebeden, die er voor hen op-
gezonden zijn!  Het heeft hen allen rust gegeven, te weten dat hun zorgen voor God neergelegd werden 
door zovelen! 
 
Ineke Venema-van der Hoek.  
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VERSLAG GEZAMENLIJKE VERGADERING 

IN DRESDEN 
door Albert Bode 

Om de twee jaar vergaderen de werkgroep leden van 

de Evangelische Reformierte Gemeinde te Dresden, 

de gereformeerde gemeente in Stina de Mures/

Copand en de Protestantse Gemeente Harderwijk 

wisselend in Dresden, Roemenië of Nederland. Dit 

jaar was Dresden onze gastheer. 

Net als bij de reis naar Roemenië worden ook van 

deze reis de kosten door de deelnemers zelf gedra-

gen. 

Vrijdagmorgen 14 juni vertrokken wij met acht per-

sonen (Henk en Ineke Venema, Maaike van der 

Wal, Iet Talsma, Ieke en Sjouk Rippen en Joke en 

Albert Bode) naar Dresden. Vrijdagmiddag werden 

we hartelijk ontvangen door secretaris Eckehard 

Globig en werden we in afwachting van de komst 

van de Roemeense gasten getrakteerd op een drank-

je in de tuin van het kerkgebouw op de Brühlscher 

Garten 4, middenin het oude stadscentrum van Dres-

den. 

Na aankomst van de Roemenen (Eva en Tamas 

Kürti, Suzy en Arpad   ) kregen we in de gemeen-

schapszaal een broodmaaltijd aangeboden.  

Na afloop werd er gesproken over de organisatie in 

de drie gemeenten. In Dresden had men te maken 

met een vergrijzing van de werkgroepleden waar-

door er mensen wegens medische klachten moesten 

afhaken. Verjonging van de werkgroep leden ging 

moeizaam. De werkgroepleden in Dresden gaan wel 

door met fondswerving door de huidige leden maar 

men betwijfeld of zij over twee jaar de vergadering 

in Harderwijk kunnen bijwonen. 

 

 

 

 

 

Daarna liet dominee Klaus Vesting ons trots de 

kerkzaal in de kelder zien. 

 Het gemeenschapshuis bevindt zich boven de kerk-

zaal en heeft op de bovenste verdiepingen gereno-

veerde slaapkamers (oud bejaardenhuis). Wij kregen 

op de zolder etage een grote ontbijtruimte toegewe-

zen voor onze werkgroep. 

Zaterdagmorgen werden wij op excursie meegeno-

men naar het plaatsje Stolpen om de burcht te be-

zichtigen waar een hofdame van koning August had 

gewoond. Grappig was dat er juist die dag een leuke 

jaarmarkt in Stolpen werd gehouden. Daarna reden 

we naar Neukirch waar een gemeentelid een oude 

familie linnenweverij had (5 generaties in gebruik 

geweest). Hier kregen we een lunch aangeboden in 

de werkplaats en werd daarna het linnen weven ge-

toond. 

Na het avondeten hadden we volop gelegenheid om 

met elkaar zittend in de tuin in gesprek te zijn. 
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Zondagmorgen om 10:00 uur woonden wij de kerkdienst bij. Na het middageten werd de vergadering 

voortgezet met als hoofdthema: hoe gaan we om met vluchtelingen.  

In Dresden waar de anti vreemdelingen beweging Pegida was opgericht een “hot” item. Als werkgroep 

Harderwijk vertelden wij iets over het AZC en de internationale kerkdiensten, In Roemenië speelde het on-

derwerp echter nauwelijks. 

Na afloop konden wij nog een stadswandeling maken. 

Maandagmorgen vertrokken de Roemeense gasten en hadden wij de vrijheid de stad en omgeving te ver-

kennen. Henk, Ineke, Maaike en Iet bezochten nog een aantal oud werkgroep leden die in een verpleeg- of 

ziekenhuis waren. De anderen bezochten Schloss Moritzburg.  

Maandagavond waren wij voor een maaltijd te gast  bij Eckehard en Angelica. 

We bezochten de verdere week veel interessante dingen en woonden zelfs een opera bij. Vrijdag sloten wij 
af met een rondvaart op een radarboot over de Elbe naar slot Pillnitz.  

Zaterdag vertrokken we weer naar Harderwijk na een prachtige week te hebben gehad. 

Albert Bode 

IETS VOOR JOU ? EEN REISJE NAAR ROE-
MENIË 

Onze werkgroep maakt ieder jaar twee reizen naar 
onze partnergemeente in Roemenië. 
Naar de dorpen Stina de Mures, Copand en Gabud, 
die liggen in het gebied dat Transsylvanie genoemd 
wordt. 
Er zijn altijd leden van de werkgroep, die daar aan 
het werk gaan. Anderen maken bezoeken aan bewo-
ners van de dorpen en delen de maandelijke levens-
middelen pakketten uit. 
Door de jaren heen zijn al heel veel mensen uit Har-
derwijk meegeweest met zo’n reis. 
Wellicht zijn er onder de lezers van deze nieuwsbrief 
ook mensen die wel eens dat reisje willen meema-
ken. 
Om U een idee te geven wat dat inhoudt, even een 
paar feiten en gegevens. 
 
De reis vindt plaats in april en oktober van elk jaar. 
Gebruikelijk is dat er gereisd wordt in het weekend. 
Zaterdagmorgen vroeg weg uit Harderwijk. 
En een week later ook zaterdagmorgen vertrek uit 
Stina. De reis duurt twee dagen, met een overnach-
ting op de grens van Oostenrijk en Hongarije. 

Dat houdt dus in dat de reis tien dagen duurt, waar-
van 4 reisdagen. 
De kosten worden door de deelnemers zelf gedragen 
en komen dus niet ten laste van de werkgroep. 
Afrekening vindt achteraf plaats en komt neer op €. 
250 tot  €. 300 per persoon. 
 
Wij stellen het altijd erg op prijs als er nieuwe men-
sen meegaan.  Na deelname kan men pas echt goed 
begrijpen wat wij, namens de PKN en de Petrakerk, 
in dat verre, arme land aan het doen zijn. 
Iedereen die er voor voelt kan zich bij onze secreta-
ris, of bij èèn van de andere werkgroepleden aanmel-
den. 

Het kan gebeuren dat je onderweg enig oponthoud 
ervaart omdat je middenin een kudde schapen terecht 
komt. 
 
De werkgroep 
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VERSLAG VOORJAARSREIS 

door Anneke Teune 

Zaterdagmorgen 23 maart gingen we klokslag 6 uur, 
nog in het donker, op weg naar Roemenië. 

Met één grote auto en de Fordbus van Broekhuis. 
We gingen met 7 werkgroepleden, te weten Ineke en 
Henk Venema, Iet Talsma, Maaike van der Wal, 
Durk Reitsma, Gerrit Kombrink en Gerrit Middel-
koop. Twee vrijwilligers gingen voor het eerst mee, 
dit waren Gerhard Bushoff en Anneke Teune. Voor 
de nieuwkomers was het een lange reis, de anderen 
waren er al aan gewend. Na twee dagen rijden en één 
overnachting, werden we zeer hartelijk door ver-
schillende mensen ontvangen bij het huis van Suzi 
en Arpad waar we veel lekkers voorgeschoteld kre-
gen. Later kregen we ook nog een uitgebreide war-
me maaltijd. Vermoeid gingen we op tijd naar bed. 

Maandag gingen we eerst de Fordbus uitladen en 
hebben veel spullen naar de oude pastorie ge-
bracht. De mannen begonnen direct met het ontman-
telen van de tractor, de cabine hing hoog in 
de kabels, een enorm groot wiel lag eraf. Komt dit 
wel goed, dacht ik, krijgen ze dit ooit weer in elkaar? 
We zullen het zien.  

Ook de combine werd door Durk goed onder handen 
genomen. Rolstoelen werden nagekeken en banden 
opgepompt, twee toiletbrillen werden vervangen en 
de nieuwe houtkachel moest in de kerkzaal aan de 
praat worden gehouden.  

Bij het speeltuintje werden nieuwe schommels opge-
hangen en op de plek van de verdwenen autoband 
onder de wipwap, kwam een andere band.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gerrit M. voorzag een aantal mensen van een ge-
hoorapparaat.  

Wat was de dankbaarheid groot van een man die in-
eens weer kon horen, hij vroeg wat het kostte, Niets 
zei Gerrit, hij kon het niet geloven, toen zei Susi te-
gen hem, het is een Geschenk, Ineke kreeg een hand-
kus en heel erg blij ging hij horende de deur 
uit. Samen met Eva  werden de voedsel pakketten 
ingepakt en later uitgedeeld. De volgende dag ging 
Suzi mee, als geen ander weet zij wie wat nodig 
heeft. Met het uitdelen werden we overal met open 
armen ontvangen, uit dankbaarheid kregen we vele 
eieren en walnoten. De kooksters kregen als dank 
voor hun werk een tas met inhoud. 

We werden door het dominees echtpaar Eva en 
Tamás uitgenodigd in Sâncrai, om hun gerenoveerde 
pastorie te bekijken, de zeer oude kerk, de grote hou-
ten klokketoren, en het verenigings gebouw, daarin 
kerken ze in de winter. De oude kerk is 's winters 
niet warm te stoken.   

Daarna zijn we naar het gerestaureerde Kasteel van 
Sâncrai gewandeld en hebben het aan de buitenkant 
bekeken. Al met al was het een heel gezellig samen 
zijn. 

Ook ging er speelgoed en een poppenhuis naar de 
school in Gabud. De schoolkinderen zongen uit volle 
borst voor ons. 

De schrijnende omstandigheden waarin de Zigeuners 
leven, vond ik zo schokkend, dat ik er in mijn warme 
luxe bed niet van kon slapen. Het heeft me diep ge-
raakt. Dit bestaat dus nog steeds in Europa. 

Heel bijzonder dat Ineke en Suzi het vertrouwen van 
deze mensen al jaren geleden hebben gekregen.  

Omdat Ineke zowel de Hongaarse als de Roemeense 
taal kent, kan zij met de zigeuners en de dorpelingen 
communiceren. 

Donderdagmiddag heeft een klein groepje het Kloos-
tercomplex Dumbrava bezocht, wat een pracht en 
praal, zoveel Iconen en prachtige geschilder-
de Bijbelse voorstellingen.  
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Jammer genoeg waren drie van de vijf mannen ziek, en kon het geplande uitstapje op vrijdag niet door-
gaan.  

We zouden namelijk naar Ingemar  in Alba Julia gaan, ongeveer70 km. rijden. Ingemar is de man die de 
papieren kunstwerken maakt. Hij zou ons een demonstratie geven.  

In plaats van dat wij naar hem gingen, heeft Arpad, hem, z'n vrouw en dochtertje opgehaald zodat hij toch 
in het gemeenschapshuis de demonstratie kon geven. We waren zeer onder de indruk hoe hij dat deed.  
Na de demonstratie heeft Arpad hen ook weer naar huis gebracht 

 

De volgende dag hebben de mannen de tractor weer aan de praat gekregen, een knap staaltje werk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De tractor kwam weer helemaal in elkaar. Dit was het resultaat van hard werken. 
 

Pista, de tractorman, ging direct een wagen vol hooi brengen naar de boerderij van Arpad. 

Er was een sta-opstoel bij een zieke man gebracht, maar helaas heeft hij er niet van kunnen genieten, hij 
is een dag later overleden. 

Gelukkig was er ook vrolijk nieuws, er was een jongetje geboren, bij wie we op kraambezoek gingen. 

Eén dag na elkaar waren Arpad en Ineke jarig, Ineke kreeg een overheerlijke zelfgemaakte verjaardags-
taart. Helaas konden de zieke mannen niet van deze lekkernij genieten.   

Ondanks dat zaterdag sommige mannen nog gammel waren, wilden ze graag naar huis en in hun eigen 
bed slapen. 

Het was een stille en aparte terugreis, bij het overnachtings hotel werd er niet zoveel gegeten en gedron-
ken als anders. 

Met de nodige extra stops waren wij, God zij Dank, 31 maart  om kwart voor vier, allemaal weer veilig 
terug.  

Een groot ontvangstcomité stond ons bij het huis van de Venema's op te wachten, onder het genot van 
heerlijke soep, die de kinderen hadden gemaakt, konden we ons verhaal doen, het was hartverwarmend. 
Wat een enorme bewondering heb ik voor de leden van de werkgroep, die al 28 jaar onvermoeibaar met 
dit project bezig zijn. 

Kanjers zijn het allemaal. 

Dankbaar ben ik, dat ik met deze reis mee kon, wat heb ik veel geleerd, gezien en ervaren, het zal wat mij 
betreft niet bij ÉÉN keer blijven. 
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http://www.administratiekantoormak.nl 

Het kantoor waar uw administratie, jaarrekening en fiscale vraagstuk-

ken door ervaren medewerkers, betrouwbaar en betaalbaar wordt ver-

zorgd. 
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EEN TOT OP HEDEN VOOR U ONBEKENDE 
GROEP 
door Ineke Venema 

 
Bij het samenstellen van deze nieuwsbrief, realiseer-
den wij ons, dat we nog nooit over onze 
“zigeunervrienden” hebben geschreven. 
In Gabud wonen namelijk een aantal zigeunerfami-
lies. Op, wat wij noemen, “de berg” woont 
Valer met zijn rijke nageslacht. Zijn vrouw Elenka is 
twee jaar geleden overleden. In een aantal hutjes wo-
nen hun kinderen en kleinkinderen. 
Jaren geleden hebben wij voor de huisjes 100 m2 
landbouwplastic gekocht om de daken, van de van 
leem en stro gemaakte huisjes, waterdicht te maken. 
Wij hielpen hen dit plastic te bevestigen. Dat gaf na-
tuurlijk al een band. 
 
De relatie werd steeds beter.  Jaren geleden hebben 
alle hutjes een echt dak gekregen. Gemaakt door 
Cristi, een neef van Suzi.  Christi deed dit werk gra-
tis. 
Daarom besloot de werkgroep Cristi een combima-
chine voor houtbewerking te geven. Hij heeft nu een 
eigen bedrijfje op kunnen starten. 
Inmiddels zijn de daken in meer of mindere mate 
“hergebruikt”. 
 
Ook hebben onze jonge werkgroepleden jaren gele-
den een blokhut gebouwd voor een gezin met zeven 
kinderen. Maar na enige tijd heeft het echtpaar Valer
-Elenka deze hut in beslag genomen tegen betaling 
van een paard. Het echtpaar met de 7 kinderen 
woont nu ergens anders! Ook deze blokhut ziet er nu 
enigszins vervallen uit. 
Wij geven nooit geld of goederen aan de bewoners. 
Cadeautjes voor de kinderen werden in het verleden 
verkocht. Afgelopen april was dat nog het geval met 
een leren voetbal. Wij dachten, dat dit geschenk voor 
de vele kinderen nu bewaard zou blijven. Maar één 
dag later was hij weg! Een oude geschonken volley-
bal was nog aanwezig. 
 
Sinds jaren krijgen alle kinderen als wij er komen, 3 
ballonnen. Bij het uitdelen zijn er altijd een paar kin-
deren,  die stiekem een tweede keer in de rij gaan 
staan. Daarna is het een groot ballenfeest waaraan 
wij meedoen! 
 
Als we kleren over hebben aan het eind van ons ver-
blijf, deelt Suzi die uit aan de zigeuners. Suzi bekijkt 
de grootte van het kledingstuk en bepaalt voor wie 
het is. En iedereen legt zich daarbij neer!! 
 
Eén van mijn “vriendinnen” komt, zodra ze me ziet, 
met haar hand tegen haar voorhoofd, op me af.  
Ze weet, dat ze dan een strip paracetamol krijgt. 
Hoofdpijn of niet….  Zo is dat is een gebruik gewor-
den. 

Twee zigeunermeisjes van 13 en 15 jaar hebben in-
middels  een baby gekregen.  Fragutsá was 13 jaar 
en heeft, door ingrijpen van Arpad, in een moeder-en
-kindhuis gewoond. 
Cireasa, nu 15, woont met haar vriend bij Arpad en 
Suzi in de stal.  In een kamertje van 3 x 3 meter. 
Suzi zorgde voor een bed, een kast en babykleertjes.  
Onze jonge werkgroepleden hebben deze zomer in 
de stal een douchecel voor hen gemaakt. Het jonge 
zigeunerpaar gaat overdag met de koeien de bergen 
in!  De betaling voor het werk gaat grotendeels in 
natura! 
 
Wij zijn blij dat we “de bergbewoners” onze vrien-
den mogen noemen. En wij zijn hùn vrienden. 
Een teken daarvan was het volgende:  Valer rooster-
de een varkentje op een open vuur. Hij sneed een oor 
ervan af en overhandigde het mij om op te eten. Een  
“eerbetoon” volgens Suzi. En ik was er dankbaar 
voor! 
 
Ineke 
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Op deze en de vorige pagina ziet u een impressie van de leefomstandigheden bij onze zigeunervrienden en 

een kijkje op enige erven bij een paar woningen van de dorpelingen.. 
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Onze activiteiten in de laatste maanden van 2019 en in 2020 
Als leden van de werkgroep blijven we hard aan het werk om de zo broodnodige financiën te genereren. 

Uw financiële of deelnemende hulp, bijvoorbeeld bij de speculaasverkoop, is daarbij evenwel onmisbaar om 
te kunnen blijven doen wat het doel van de werkgroep is, het verbeteren van de levensomstandigheden van 
de mensen in Stina, Copand en Gabud. 

 

Kerstpost         medio december 2019 

Kerstmarkt in de Regenboog       14 december 2019 

Worstverkoop         eind januari 2020 

Verkoop paasbroden        maart 2020 

Voorjaarsreis         maart/april 2020 

En weer Speculaasverkoop in eerste week     november 2020 
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In december zullen wij weer graag Uw kerstpost in Harderwijk en Hierden  
verzorgen. 

Voor 0,50 eurocent per poststuk brengen wij uw post tijdig, dus uiteraard 
vóór de kerstdagen, op de plaats van bestemming.  

 

De allerlaatste dag om u uw kerstpost in te leveren is: 

14 december 

 

Hieronder de namen en adressen waar u uw kerstpost kunt inleveren. 
 

Erika van Hoek    Muidenpad 14  
Dik Veenendaal    Jan van Nassaupark 5  
Gerard van Boven    Grevenhofsweg 8 HIERDEN  
Henk Venema    Laan der VN 6  
Hendrik Hoogendoorn   Stationsplein 46  
Hetty Hagen    Volendampad 5  
Iet Talsma     Trumanlaan 35  
Maaike v.d. Wal    Maltezerlaan 6 
Gerrit Hoeve    Provenierslaan 3  
Fam. Kornet    P.C. Hooftplein 49 
Fam. Dekker    Herman de Manstraat 25 
Familie Stinissen    Kortekamp 42     
Henk Grosman    Trombonedreef 16  
Durk Reitsma    Fagotdreef 71  
Kerstmarkt     De Regenboog  
Hetty Boersma    Veldkersmeen 88 


