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December 2019 
 

Broeikas- en koude grondprojecten 

(werkgelegenheidsprojecten) 
 

-1-Deaj. De beoogde uitbreiding van de broeikasoppervlakte 

in dit dorp tot 1.500 m2 is gerealiseerd en is goed bevallen. Viorel 

Lacatus die over dit project gaat heeft zelfs 300 m2 meer 

neergezet. Met name de opbrengst van de tomaten was enorm. 

Van ongeveer 1200 m2 hebben we nota bene meer dan 15.000 

kg. geoogst!   

De beloofde subsidie door de Roemeense regering voor deze 

teelt is ook ontvangen. Het meerendeel van de tomaten is 

verkocht aan de groothandel. De rest is naast loon aan werkers 

aan de armen gegeven. We proberen vooral veel jeugd bij dit 

werk te betrekken. Jong geleerd is oud gedaan! 

 

De opbrengst van de aardbeien viel helaas erg tegen vanwege 

overlast van mieren, maar de teelt van de komkommers en 

paprika’s  was goed. 

De buitenteelt was door zware hagelslag ernstig beschadigt. 

Toch hebben we nog een redelijke oogst van de aardappelen, 

uien en bieten binnengehaald. 

De hagel ging met een dusdanige storm gepaard, dat ook de 

nieuwe broeikassen nogal te lijden hebben gehad. We gaan de 

buizenconstructie versterken en sterkere folie kopen.  

En we gaan uitbreiden! Dat wil   

zeggen, Viorel Lacatus gaat dat doen. Hij wil nog 500 m2 broeikas er bij bouwen. Het 

totaal oppervlakte broeikas zal dan 2300 m2 bedragen.  

 

-2-Bagaciu. De opbrengst van de  tomaten was hier stukken minder dan in Deaj, 

maar ook voor zijn teelt heeft Leonardeo Iordache (Leo), onze man aldaar de beoogde 

subsidie ontvangen. De buitenteelt was hier beter dan in Deaj, omdat daar geen 

noemenswaardige hagel is gevallen. Leo gaat ook uitbreiden en wel met 1000 m2.  Het 

totaal komt dan daar op 2400 m2. De onderlinge samenwerking en vriendschap tussen 

Leo, Viorel, hun echtgenotes en ons is heel goed. 

 

-3-Ceuas. We hebben voor stichting RO.NL (uit Bedum) en met hun geld een 

broeikas gebouwd op het stuk grond wat wij aan hen verkocht hebben. Deze is 
zodanig groot dat het genoeg kan opbrengen voor het merendeel van de armen in dat 
dorp. We hebben nog wel een kleine broeikas gebouwd op de tuin van onze vrijwilliger 
Dennis om arme buren te helpen, maar we gaan daar niet meer uitbreiden. 
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Gaarkeuken in Deaj 

Door te weinig geld en ruimte konden we hier nog niet echt vorm aan geven. Inmiddels hebben we de ruimte 

die ons ter beschikking stond uitgebreid. De vergaderzaal is groter geworden en we beschikken nu over een 

flinke grote keuken, een hal en meer sanitaire ruimten. Het gebouw zal nu niet alleen als kerk worden gebruikt , 

maar ook voor maaltijden en andere activiteiten. Het geld wat met de tomaten is verdiend is vooral voor deze 

uitbreiding gebruikt. Er is nog wel wat geld nodig om het een en ander af te werken. Van verschillende kanten is 

voor dit projekt geld binnen gekomen. Ook van onze kant.  

Wel hebben we in de tussenliggende periode aan arme, zeer behoeftige bejaarden en de armste gezinnen in 

Deaj voedselpakketen uitgedeeld. Officieel is het gebouw eigendom van de gemeente Mica, waar Deaj onder 

valt, maar er zijn voor het gebruik goede schriftelijke afspraken gemaakt. 

 

Viorel als raadgever 
Per 25 mei volgend jaar wordt Viorel als “Consilier”  (Raadgever) aangesteld bij de gemeente Mica voor de Roma 

in Deaj. Dit is een hele mooie erkenning voor het werk wat hij voor zijn dorpsgenoten doet en het zal hem in 

staat stellen om nog meer voor hen te kunnen betekenen. Wij zijn blij en dankbaar dat wij hieraan hebben kunnen 

bijdragen. 

 

Inzameling hulpgoederen en transporten 
Ook dit jaar hebben we weer veel goederen vanuit Nederland naar 

Roemenië getransporteerd of laten transporteren. Vooral dat laatste is 

gebeurd en wel gratis! 

Cornie en Nelleke van Stichting Krivoro (kringloopwinkel de Kiekshop) uit 

Assen hebben twee pallets kleren laten overkomen en onze Belgische 

vrienden van Cross to Romania  (Middelkerke) hebben een halve 

vrachtwagen goederen gebracht.  

Met IKN Leeuwarden (www.internationalekinderhulp.nl) hebben we weer 

een succesvolle en heel gezellige voedselactie in een Jumbo supermarket 

in Leeuwarden gehouden en we kregen van hen door het jaar heen weer 

ettelijke bestelbusjes vol goede kleren en schoenen e.d..  

Van de Adventkerken in Enschede, Oostwold en Noordescheschut 

ontvingen we dozen vol voedsel en zakken kleren en van de Adventkerk in 

Hasselt, België ook een volle bestelbus goede kleren. Kringloop de 

Waterlelie in Loenen is ook een trouwe adres van goede spullen.  

Maar Stichting Promotie (Noord Scharwoude) spande weer de kroon. Ze 

hebben zelfs goederen voor ons op twee plekken in Nederland opgehaald. 

Het ene betrof 3 pallets zonnebloempitten en 1 pallet gepelde pinda’s van 

een grote Turkse notenboer in Rotterdam. Het andere betrof 60 grote 

dozen heel fraai serviesgoed in het plaatsje Nooitgedacht. Het was een 

donatie van een groot vakantiepark die toe waren aan nieuwe spullen.  

 

Stichting Promotie heeft een depot in Breaza, ongeveer 80 km van Deaj. Elke maand komen daar 

een of meer vrachtwagens aan met hulpgoederen. We hebben een hele goede samenwerking 

met hen. Met behulp van de 5 meter lange aanhangwagen van Henk halen we tonnen aan spullen 

bij hen op. Niet alleen wat we zelf in Nederland hebben ingezameld, maar vooral wat van hen 

afkomstig is. Wij verdelen het dan weer aan armen in een 10-tal dorpen en steden. Vele 

honderden worden op deze manier geholpen. Henk heeft zelfs voedsel en kleren naar Fundatia 
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Alinare in Boekarest gebracht. Zij ondersteunen een 90- tal arme kinderen en hun ouders. Binnenkort gaat hij 

met hen ook bejaarden en kinderen in het district Moldova voedsel, kleren en schoeisel brengen.  

 

Daken en huisjes voor arme Roma 

Het vertrouwen en de samenwerking met Stichting 

Promotie is zodanig gegroeid dat ze geld en 

bouwmaterialen aan ons beschikbaar hebben 

gesteld om 15 daken in de zigeunersloppenwijk “ 

Valea Rece” in Tirgu Mures te vervangen en om 2 

kleine huisjes voor zieke bejaarde mannen in Ceuas te bouwen en een andere 

in Deaj voor een gezin met een blind kind. 

En men heeft de wens uitgesproken nog meer samen te doen. Daarvoor zal een 

adviseur van hen in januari komend jaar een 4-tal dagen vanuit Nederland bij 

ons in Deaj verblijven. Wat dat gaat betekenen moeten we nog afwachten.  In 

elk geval zien we deuren opengaan, waar we eerder in het geheel niet aan 

hebben gedacht. Gods wegen zijn wonderbaar! 

 

Huisje in Haranglab  
Inmiddels hebben we ons huisje in dit dorp 

verkocht aan een gezin uit het zigeunerkamp. 

We hebben er iets meer voor gekregen dan de 

aankoop prijs. Het geld hebben ze verdiend 

met werk in het buitenland. We zijn heel blij dat 

dit gezin deze mogelijkheid heeft gekregen. De 

moeder van het gezin heeft altijd haar goede 

wil en medewerking getoond en had veel 

moeite om in het kamp te verblijven. Nu heeft 

ze het met haar kinderen een eigen plekje met 

veel meer rust.  
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Henk meer in Roemenië 
Sinds medio dit jaar heeft hij een officieel adres bij 

onze trouwe vrijwilligers Viorel en Aurelia Lacatus in 

Deaj, Mures. De relatie en onderlinge samenwerking is 

dusdanig goed, dat hij meer in Roemenië is dan in 

Nederland en dat wordt alleen maar meer vanwege 

het vele werk wat er te doen valt, zoals het geven van 

gezondheidsadviezen, bijbelstudie, Engelse en Duitse 

taallessen, en muziek en zang. Muzieklessen gaat hij 

ook samen doen met bekende muzikanten in Deaj en 

Ceuas. Met name Tocila en Bacica.  

 

Vervanging bestuurslid  
Om persoonlijke redenen heeft Ineke de Groen afscheid moeten nemen van ons bestuur. Wij danken haar voor 

wat zij voor ons betekend heeft. We werken nog wel samen met een aangenomen dochter van haar in het 

verdelen van hulpgoederen. In de plaats van Ineke mochten we Gyongyi Wennekers verwelkomen. Zij is van 

Hongaarse afkomst, maar spreekt ook Roemeens. Ze is met Harrie Wennekers getrouwd en woont in Nederland. 

  

Nieuwe opslagloods 
Viorel heeft een nieuwe opslagloods van 150 m2 op zijn land gebouwd. Hij heeft daarvoor geld moeten lenen, 

maar van Stichting Promotie heeft hij de dakplaten gekregen wat een grote uitgave scheelde. 

Wij hebben hem ook wat geld geleend en deels geld geschonken. Dat laatste als huur om onze hulpgoederen 

op te kunnen slaan. In de loods of er tegenaan zal een koelruimte worden gebouwd. Dit is nodig om de vele 

gewassen uit de broeikassen en van de koude grond langer te kunnen bewaren.  

 

Eva Mihail 

Wij hebben voor haar een 

studie-/ondersteuningsfonds in 

het leven geroepen. Graag 

verwijzen we naar de brief die 

we bij deze meezenden. Eva is 

een jonge dame van 26 jaar die 

eerder in het kindertehuis in 

Cornatel, Sibiu heeft gewoond. 

Henk was daarvan hoofd 

fondsenwerver en “vader” van 

het tehuis. Als ze geen ondersteuning krijgt moet ze met haar studie aan het Dima conservatorium 

in Cluj Napoca stoppen. Dat zou natuurlijk heel spijtig zijn. 
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Tweedehandse winkel.  

Dit is niet goed van de grond gekomen door de vele extra werkzaamheden. 

De ruimte is meer als opslagloods gebruikt. 

We hopen in een later stadium er wel de nodige aandacht aan te kunnen geven. 
 

Winkel Viorel en Aurelia  
Omdat ze de alcoholische dranken en sigaretten uit hun schappen hebben verwijdert, missen ze veel inkomen.  

Ze hopen dat met de uitbreiding van de broeikassen er genoeg geld binnenkomt om financieel overeind te 

kunnen blijven. Als dat lukt kunnen wij samen met hen arme Roma aan voedsel, werk en inkomsten blijven helpen. 

En misschien nog meer dan dat wij nu doen. 

 

Wij nemen initiatieven en zij pakken het enthousiast op en breiden het werk uit.  Dat is wat we graag willen zien. 

De verschillende projecten in Roemenie moeten vooral hun eigen projecten worden! 

 

We zien verder dat zij bereid zijn om stappen in het geloof te zetten en dat ze daarin gezegend worden. Ook zijn 

ze  bereid om veel te delen met hun arme naasten.  

 
 

Dankwoord en samenwerken  
We zijn heel dankbaar voor alle fijne samenwerking met onze vrijwilligers, de genoemde bevriende stichtingen 

en een ieder ander die deel van ons werk is en wil zijn. Zo bouwen we samen aan het werk van God, want daar 

gaat het uiteindelijk om. “Als de Here het huis niet bouwt, tevergeefs zwoegen de bouwlieden daaraan!” 

Hartelijk dank dat u ons met gebed, goederen of geld helpt met het bouwen aan dit “huis”.  

 

En samen aan het werk voor onze naaste in nood is efficiënter en veel leuker dan iets alleen proberen te doen. 

Samen zijn we sterk!  
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