NIEUWSBRIEF DECEMBER 2022.
VOORWOORD.
Het Coronavirus is nog steeds niet weg maar wel beter beheersbaar. Met de nodige
voorzichtigheid en maatregelen is ons werk weer begonnen. Nieuwe zorg is er echter voor in
de plaats gekomen Hoe zal het nieuwe jaar verlopen? Het is een onzekere tijd voor iedereen
met de oorlog in Oekraïne Maar we moeten blijven vertrouwen op een goede afloop voor
Oekraïne en de wereld. Met 3 transporten in het achter ons liggend jaar was het voor ons en
de mensen in Roemenië een jaar om er tevreden op terug te zien.
Behalve de transporten kunnen we terugzien op het project dat samen met het KW1C college
kon worden uitgevoerd. De scholen in Luncsoara en Butani kunnen nu trots zijn op hun eigen
computer lokalen.

NIEUWE VRIJWILLIGER.
Bob Steenbakkers. Hij is geboren in Wijbosch en heeft daar tot zijn 28 e jaar gewoond. Na zijn
schooltijd is hij op 15 jarige leeftijd gaan werken en heeft zich bekwaamd als woningstoffeerder. Hij
heeft later door omstandigheden moeten kiezen voor een ander beroep en als conciërge/technische
duizendpoot gaan werken bij het KW1C college in ’s-Hertogenbosch. Onze goede contacten met dit
college brachten ons in contact met Bob. Toen bekend werd dat zijn pensioen er aan kwam hebben
wij hem gevraagd of hij, als echte Schijndelnaar, ons vrijwilligersteam wilde komen versterken. Hij
gaf aan dit te moeten overdenken en heeft hierop gelukkig positief gereageerd. Alweer ruim een jaar
kunnen we op hem rekenen. Bob is voor ons een goede kracht die door zijn werkervaring en
technisch inzicht overal inzetbaar is. Hij is nu voor ons de contactman naar het KW1C college als er materialen worden
aangeboden en opgehaald moeten worden.
Ook als wij vragen hebben richting KW1C college is hij voor ons de aangewezen man vanwege zijn goede contacten.
Wij wensen Bob samen met de andere vrijwilligers een fijne tijd bij ons en hopen nog lange tijd op zijn inzet te mogen
rekenen.

REISVERSLAG “WERKBEZOEK ROEMENIË” 17 – 24 SEPTMBER 2022.
Zaterdag 17 en Zondag 18 September.

Benedictijner Abdij Melk

Exact op tijd werden wij om 05.00 uur aan huis opgehaald voor onze reis naar
Roemenië. Zonder files en met slechts enkele tussenstops waren we om 4 uur
in Melk voor onze tussenovernachting. Vrijwel direct door naar de beroemde
Benedictijner Abdij. We werden persoonlijk ontvangen door Abt Georg
Wilfinger. (Hij is ook de beschermheer van het kindertehuis in Saniob
Roemenië) en de beloofde rondleiding werd ook door hem zelf gegeven met
uitleg over de geschiedenis van de abdij. Onvoorstelbaar mooi, luxe en
geweldige architectuur!!. Nog even nakeuvelen in het hotel en op tijd naar bed
want morgen wacht er weer een lange reisdag. Na goed te hebben
geslapen en na een goed ontbijt zijn we, weer vroeg in de ochtend,
vertrokken richting ons einddoel Luncsoara. Zonder oponthoud door files of
ongevallen verliep ook deze reisdag goed.
Voor ons was gereserveerd in pension “Axon” in de plaats Auşeu.
Adriaan Botici, onze gastheer, was aanwezig om ons te verwelkomen.in
pension “AXON” Wat een verschil met ons vorige hotel! Hier alles sober en
bovendien “Roemeens” schoon en fris. Na eerst een provisorische
schoonmaakbeurt te hebben gehouden toch maar onze intrek genomen en op 2
manieren een oogje dicht gedaan.

Pension Axon.

Maandag 19 september.
Vandaag een dag met veel nieuwe indrukken en kennis gemaakt met mevrouw Roxana Bodiut, onze tolk voor de komende
dagen. De ontvangst was gastvrij en begon met koffie en koek, daarna een rondleiding door de school. De klassen waren
veelal ingericht met tafeltjes en stoeltjes ontvangen vanuit Schijndel. De algemene indruk van deze school was dat de

lokalen eenvoudig en sober zijn ingericht. Alleen het kleuterklasje gaf een vrolijk en
fris beeld. Eind van de ochtend ontvangst door de burgemeester in het gemeentehuis
van Auşeu. De gemeente heeft ongeveer 3200 inwoners en bestaat uit een aantal
dorpen waaronder Luncsoara. De burgemeester, de heer Lazar Maticǎ, sprak zijn
waardering uit voor de hulp en ondersteuning die door Stichting Caritas Schijndel
wordt gegeven aan de hulpbehoevende mensen en niet alleen ten goede komt in
Luncsoara maar ook in de omliggende dorpen. Er is veel gesproken over de
verschillen tussen hun en onze cultuur en gewoontes.
School in Luncsoara

Zij willen ook graag welvaart zoals wij die kennen. Het besef dat zij op menig vlak 30-35 jaar achter liggen is er wel en hij
geeft aan dat het nog wel een generatie of langer zal duren voor zij op ons “westers” niveau zijn.
Rond het middaguur genoten van een traditionele Roemeense
lunch (Courgettesoep met rijst en vlees).Direct daarna terug
naar de school waar de vrachtwagen vanuit Schijndel is
gearriveerd. Voor ons, de “nieuwelingen”, onvoorstelbaar
hoeveel materiaal er met één transport wordt geleverd en hoe
de oplegger was volgepakt.
Om kosten te sparen werd alles voor de verschillende adressen
in Luncşoara geleverd. Voor verder transport moest zelf
worden gezorgd. Met hulp van veel menskracht werd de
wagen in de stromende regen gelost. Met busjes, open
bestelauto’s en zelfs tractoren met aanhangers werd zoveel
mogelijk materiaal naar de bestemmingen vervoerd. Het
overige materiaal werd opgeslagen in een provisorisch en
ogenschijnlijk chaotisch magazijn bij de school. Opslag moest
Volle lading
Veel hulp bij het lossen
in allerijl gebeuren i.v.m. de zware regenval! Iedere ontvanger heeft vooraf een laadlijst ontvangen zodat ze weten wat er
komt. Iedereen toont dankbaarheid voor de ontvangen goederen maar ook voor alles dat via het sociale comité zijn weg
gevonden heeft naar de arme gezinnen. Einde van de dag terug naar ons hotel voor het diner. Even de dag evalueren, een
beetje ontspanning en een drankje voor wie dat wil en op tijd naar bed.
Dinsdag 20 September.
Weer vroeg uit de veren! Er zijn bezoeken gepland aan de school in Butani en aan het
“Şuncuiuş Centru rezidenţial pentru bătrâni”. (Şuncuiuş wooncentrum voor ouderen).
Als eerste om 10 uur ontvangst in de school in Butani door de directeur Mevr. Lavinia Groza
met koffie, koek en pizza!! Wat een verschil met de school in Luncsoara!! Hier was
binnen alles gerenoveerd met mooie lichte lokalen met nette schoolmeubels uit
Engelen en via Caritas geleverd. Zelfs de muren zijn beschilderd met educatieve
afbeeldingen.
Hier zitten de kinderen van groep 5 t/m 8 (10-15jaar). In een andere locatie de kinderen van
groep 0 t/m 4 (7-14 jaar). De orde, netheid en discipline in deze school is opvallend.
De buitenkant van de school is heel duidelijk aan een renovatie toe.
Wanneer?? Wachten op subsidie en bijdrage van de gemeente ??!!
Na de middag het geplande bezoek aan het verzorgingshuis in Şuncuiuş. Veraf gelegen hoog in de bergen. We werden
welkom geheten door de directeur, de heer Viorica Neag. Een rondleiding werd
begonnen in de grote centrale ruimte. Wat ons opviel was de sobere inrichting. Veel
bewoners zitten, liggen en hangen op banken en stoelen. Zonder enige interesse,
afwisseling of ontspanning. Het gaf een zeer matte en lethargische indruk. De meeste
bewoners hebben maar een klein of helemaal geen pensioen en de maandelijkse
kosten zijn ca. € 500 p.p.
Het eventuele tekort moet door
de kinderen of familie worden
Tehuis in Suncuius.
aangevuld. Nee, hier zeker geen
weelde en luxe om je laatste levensjaren door te brengen. De kamers
zijn al even deprimerend als de centrale ruimte. Altijd met meerdere
personen in een kamer met geen huiselijkheid of privacy. De meeste
bewoners zijn incontinent, een veel voorkomend probleem bij
ouderen. Een ongelukje zit dan in een klein hoekje. Door een
regelmatig tekort aan incontinentiemateriaal heeft men veel extra
wasgoed. Tekenend was dan ook de vele lakens die te drogen hingen
over trapleuningen, balustrades en droogrekjes. Met slecht weer, en zoals
Wasdrogerij! ?
Centrale ruimte.
nu in het najaar, is buiten drogen niet altijd haalbaar en een wasdroger was er kennelijk niet!

Hier zou een industriële wasmachine en -droger wel nuttig zijn. Misschien iets voor ons om over na te denken. De heer
Viorica sprak zijn oprechte dank uit voor de vele hulp die hij van ons heeft gekregen en hoopt nog te krijgen.
Zeker incontinentiemateriaal, shampoo, conserven, matrassen en hoog/laag bedden is “Goud” voor hen.
Woensdag 21 September.
Vandaag, voor de middag, bezoek aan het kindertehuis in
Saniob. Het tehuis is begin jaren 2000 met ondersteuning
van “Stichting Caritas Oost Europa Schijndel” opgezet
voor opvang van wees- en zwerfkinderen. Aanvankelijk
woonden hier ongeveer 40 kinderen. Veel vrijkomend
materiaal van de voormalige LTS uit Schijndel heeft daar
een tweede leven gekregen. Ook de vrijkomende keuken
van huize Barbara uit Wijbosch heeft er nog jarenlang
dienst gedaan. Door de Europese wetgeving mogen er
Hoofdgebouw kindertehuis in Saniob
steeds minder kinderen worden opgenomen. De capaciteit
is teruggebracht naar maximaal 15 kinderen. Het streven vanuit de overheid is om zoveel mogelijk kinderen, die vroeger
hier werden ondergebracht, bij particuliere families in adoptie onder te brengen. Twee vrijgekomen dependances hebben al
een andere bestemming gekregen. Wel is nog steeds hun winkeltje in gebruik. Alles wat daar te koop is ontvangt men via
hulp vanuit onder meer Schijndel en Melk in Oostenrijk. Alles wordt verkocht tegen zeer vriendelijke prijzen en de
opbrengst wordt gebruikt als een aanvulling op de bron van inkomsten voor het tehuis. De overheidsbijdrage is nog steeds
zeer minimaal.

Hun “Winkel van Sinkel”.

Mooie frisse kamers

Als laatste bezoek deze dag was er een afspraak voor een bezoek aan een klein klooster in de binnenstad van Oradea. Met
slechts 3 zusters die zorgden voor dagopvang van een aantal geestelijk en lichamelijk gehandicapte kinderen. Daarnaast
werd ook hulp geboden aan sociaal zwakke mensen, ongehuwde- en gescheiden moeders.
Ook hier hetzelfde verhaal, door de Europese wetgeving ook hier geen kinderopvang meer. Waar eerst de kinderopvang
was is men nu bezig met een verbouwing om straks de gelegenheid te hebben om daklozen en armen hulp te bieden Deze
kunnen aankloppen. Zij zijn welkom maar ze mogen maximaal 2 dagen blijven. Intussen krijgen zij eten, kunnen douchen,
de kleren worden gewassen en mogen dus één nacht blijven slapen.
De huisbezoeken aan probleemgezinnen blijven zij ook gewoon doen, hierdoor kennen zij de problemen goed en verdelen
de ontvangen goederen op een verantwoorde manier en naar behoefte.
Tijdens de rondgang in hun klooster toonden zij hun waardering voor onze hulp met het spontane aanbod dat wij altijd
welkom zijn voor overnachting. Deze waardering werd onderstreept met voor iedereen een flesje met de nationale drank
“Palinka”
De zusters Rozita, Bonifacia en Fedelicia hebben gezorgd voor een spontane en gezellige middag.

Donderdag 22 september.
De laatste dag vóór onze terugreis. Een bezoek aan het ziekenhuis in de
stad Alȩsd staat gepland. Ontvangst door de directeur van het ziekenhuis,
de heer Florin Cret, met ook hier koffie met koek en uitleg over het
ziekenhuis en de specialisaties waarvoor men in het ziekenhuis behandeld
kan worden. Voor zware operaties en speciale behandelingen worden de
patiënten doorverwezen naar ziekenhuizen in Oradea of Cluj Napoca.
Tijdens de rondleiding over de diverse afdelingen was duidelijk
Binnenplaats ziekenhuis.
dat het naar onze maatstaven sterk verouderd is. Alle kamers zagen er
Eenvoudige onderzoekkamer
wel netjes en goed verzorgd uit. Veel materiaal zoals bedden, matrassen medicijnen etc. zijn door ons geleverd.

Met name aan medicijnen en verbandmiddelen is nog steeds grote behoefte. Bij het afscheid sprak de directeur zijn dank
uit voor het vele materiaal en de behoefte met daaraan gekoppeld de hoop dat zij ook in de toekomst op onze hulp mogen
blijven rekenen.
Bij terugkomst in ons hotel was het tijd om onze koffers te pakken want morgen is onze terugreis richting Schijndel.
Voor de avond was er voor ons nog een afscheidsdiner geregeld waarvoor behalve Mr. Botici ook Mevr. Groza ook de
burgemeester de heer Lázár was uitgenodigd. Onder het genot van een mooi menu en een glaasje wachtte ons nóg een
verrassing. In een korte toespraak bedankte de burgemeester iedereen die in welke vorm dan ook heeft meegeholpen voor
de vele hulp die zij in de loop van de jaren al hebben ontvangen. Dit heeft niet alleen effect voor Auşeu maar voor de hele
omgeving. Hij verzocht ons persoonlijk naar voren te komen en benoemde ons tot “Ereburger van Auşeu” en overhandigde
aan iedereen de bijbehorende oorkonde.

Laat duidelijk zijn! Dit is ook een blijk van waardering voor iedereen, alle vrijwilligers van onze
stichting en aan de vele mensen en instellingen die ons kleding en materialen beschikbaar stellen.!!
Vrijdag 23 september / Zaterdag 24 september..
Vandaag aan onze terugreis begonnen. Ondanks dat de keuken gesloten was heeft
de hotelreceptioniste in alle vroegte gezorgd voor een ontbijt met brood, omelet
en koffie. Vertrek om 6 uur met een uur tijdverschil in ons voordeel waren we,
ook weer om 6 uur onze tijd, de Roemeens/Hongaarse grens al gepasseerd
richting Boedapest. Met een mooie rit door het centrum van Boedapest verliep
onze reis voorspoedig.
Na een korte tussenstop bereikten we de Oostenrijks /Duitse grens bij Passau om
ongeveer half 4. Hier even een pascontrole met een oponthoud van niet meer dan
10 minuten ging het verder richting het klooster Mallersdorf. De ontvangst door
zuster Ruth en zuster Helene was hartelijk. De beloofde bezichtiging van de
Barokke kerk kon helaas niet doorgaan vanwege coronabesmettingen in het
klooster.
Binnentuin klooster Mallersdorf
Zuster Helene heeft ons de kamers getoond. De heren en de dames moesten wel
in een aparte gang slapen. (Voor de zekerheid?). Na genoten te hebben van een goed diner met een heerlijk glas wijn of
Mallersdorfer bier op tijd naar onze slaapkamer en op tijd weer op. Om 8 uur stond ons ontbijt al klaar en konden wij ook
nog een lunchpakket klaarmaken. Met onze hartelijke dank voor de geweldige gastvrijheid en eerst nog wat bier te hebben
gekocht uit de eigen kloosterbrouwerij konden wij richting huiswaarts. Weer een dag, zonder problemen of files, alles
verliep naar wens en waren wij om ongeveer 4 uur, moe maar voldaan, weer in Schijndel.
Het was een mooie en waardevolle reis. We weten nu waarvoor we werken, en dat het nog steeds welkom is en
gewaardeerd wordt!
Gerry.

SAVANT ZORGGROEP.
Deze woorden staan voor wonen met zorg, service en aandacht voor
een echt “thuisgevoel” voor de bewoners.
Met 9 vestigingen in de regio Helmond wordt hiervoor gezorgd.
Via een vroegere relatie zijn wij in de loop van het jaar weer in
contact gekomen met Savant Zorg.
Na enkele oriënterende gesprekken over onze projecten in Roemenië en over vrijkomende materialen en hulpmiddelen was
snel duidelijk dat het een zeer welkome aanvulling zou zijn voor onze stichting.
Wij hebben in Roemenië veel goede contacten en vooral het verzorgingshuis in Suncuius vraagt ons steeds om bijvoorbeeld
INCO materiaal maar ook hulpmiddelen zoals steunkousen verbandmateriaal etc.
Gelukkig hebben wij een mooie en goede afspraak kunnen maken.
Voor alle vestigingen heeft zich, op vrijwillige basis, een medewerker als contactpersoon opgegeven.
Zij gaan, en mogen, voor ons de vrijkomende materialen en hulpmiddelen verzamelen. Op gezette tijden krijgen wij een
bericht dat er materialen klaar staan om opgehaald te worden.
Met deze materialen kunnen wij het tehuis in Suncuius en enkele sociale comités de nog thuiswonende bejaarden in de
omliggende dorpen helpen. Wij kunnen gerust stellen; hulp aan de eerste lijn behoefte.
Op deze manier samenwerken is een goed voorbeeld van een “WinWin” situatie, iedereen is er blij mee en een stukje
verspilling is voorkomen.

VERTREK ZUSTERS VINCENTINERINNEN UIT DEN BOSCH.

Hun officiële naam is: “Dochters der liefde van
de Heilige Vincentius à Paulo” maar voor ons
beter bekend als de zusters Vincentinerinnen.
Begin 2000 kregen wij de vraag om te helpen met
het opzetten van een opvanghuis van wees- en
zwerfkinderen. Het bleek te gaan om een door het
bisdom Oradea teruggekregen klooster in Saniob
Roemenië. Dit was het vroegere klooster van hun
kloostergemeenschap dat door Ceauşescu was
onteigend en waarvan de zusters waren verdreven.
Deze teruggave was ook het begin van onze
samenwerking met de zusters in Den Bosch en
Panningen. Het is al die jaren een contact geweest
voor hulp en ondersteuning. Het was een
verzamelpunt waar men kleding, schoenen,
speelgoed e.d. kon brengen. Ook financieel hebben
De laatste dag vóór hun vertrek naar Panningen (foto Marc Bolsius)
zij ons regelmatig geholpen. Omdat ook hun
kloostergemeenschap kleiner wordt wist men dat een verhuizing onvermijdelijk was. Toen men dit wist hebben zij zelfs
voor ons nog gezorgd voor een ander adres waar men materialen kon brengen en waar wij deze nu nog steeds kunnen
ophalen. En altijd was, hun eerste vraag “Koffie? Met als antwoord; Ja graag. Hun werk en inzet voor onze stichting en
daarmee voor de hulpbehoevenden kwam voort uit hun kloosteropdracht: “Zorgen voor daklozen en hulpbehoevende
mensen” Zij hebben geen kloosters in de zin zoals wij die doorgaans kennen. Zij leven in kleinere gemeenschappen en naar
de regel van hun stichter de Heilige Vincentius à Paulo: “De straten zijn jullie kloostergangen en dat is ook jullie
werkgebied”
Het prachtige beeld van de Heilige Vincentius uit hnun tuin hebben zij geschonken aan hun medezusters in Oradea met de
vraag of wij dan voor het vervoer kunnen zorgen. Aan dit verzoek willen wij graag voldoen en met het eerstkomende
transport richting Saniob zullen wij daarvoor gaan zorgen.
Lieve zusters bedankt voor jullie jarenlange hulp en vertrouwen in onze
stichting.
Wij zullen jullie missen maar zeker niet vergeten!!

Voormalig klooster Vincentinerinnen in Saniob

Beeld St. Vincentius

DANKBRIEF LUNCSOARA.

De foto’s geven een beeld hoe bepaalde gezinnen nog steeds moeten leven en wonen.
Eigenlijk leven zij buiten de maatschappij, verstoken van alle luxe en comfort. En dat anno 2022!!

PROJECT 2 - ROEMENIË– EINDELIJK PC’S EN INTERNET OP SCHOOL.

Na het succes van het eerste project dachten we dat het zo goed was, maar niets is minder waar.
Destijds wisten we al dat we de locaties Luncsoara en Butani zouden willen helpen. Covid zorgde echter voor ca. 2,5 jaar
oponthoud, zodat Hans Smits, Andrei Soare en ondergetekende een verkenning ter plaatse konden doen eind februari 2022.

Deze keer vroegen de directeur Lavinia Groza of wij 1 schoollokaal in Butani en voor de directeur Adrian Botici
2 schoollokalen in Luncsoara wilden voorzien van pc’s en een ICT-netwerk. Het Ministerie van Onderwijs had nl. besloten
dat alle leerlingen van 10 t/m 14 jaar het vak Informatica moeten kunnen volgen.
Voorbereiding.
Op basis van de huidige voorbereidingen en de ervaringen van de vorige keer constateerden wij dat we meer mensen nodig
hadden om de klus te klaren. Uiteindelijk gingen er 16 studenten en 5 collega’s mee. Ook de twee mensen van Caritas
hielpen mee om de diverse materialen in Schijndel in hun opslag te zetten .
De administratie werd goed begeleid door de afdeling International Office en collega Andrei Soare, aangezien hij daar die
ervaring al had.
Voor het eerst hebben we ook gebruikgemaakt van Erasmus ++ subsidie, waardoor de motivatie enigszins geprikkeld
werd. Inmiddels zijn alle vereiste bewijzen, zoals reflectieformulieren, handtekeningen en de evaluaties afgerond.
Van de Volksbank kregen we 15 pc’s met schermen en van KW1C 30 pc’s. Die moesten vooraf nog aangepast worden
naar onze wensen. Het transport van de beeldschermen, muizen en overige materialen die werden verplaatst m.m.v.
Stichting Caritas Oost Europa Schijndel. Deze stichting heeft ook het transport van de materialen, samen met andere
hulpgoederen naar Roemenië verzorgd.
In gesprek met de internationale firma Ricoh was het de bedoeling om 2 grote printers te doneren. Doordat het vervoer
twee weken na de zomervakantie al naar Roemenië ging, was het te kort dag om de juiste printers tijdig te ontvangen.
Zodra er weer een transport naar Roemenië gaat, zullen de beide printers daar mee meegaan.
Workshops.
1. Om de netwerkkabels veilig te gebruiken, hadden we kabels, patch kabels en wandgoten
nodig. In gesprek met 2 mensen van het internationaal bedrijf Le Grand werden zij
enthousiast over het project. Om te zorgen dat de juiste techniek moest worden toegepast,
wilde men graag de studenten de essenties laten ervaren en voelen in een korte workshop.
Dat is zeer gewaardeerd!
2.

Om te zorgen dat men correct met de diverse gereedschappen aan de slag gaan, hebben
we ook een korte workshop gedaan hoe je netjes omgaat met het materieel en de
veiligheidsregels.

Informatiemoment voor ouders en collega’s.
Inmiddels is online werken heel gewoon, zodat we de ouders in een sessie op afstand konden laten zien waar we naar toe
zouden gaan en wat hun kroost zoal zou gaan doen.

Dagboek:

14 oktober 2022. Dag 1 – Vliegvervoer.
Vrijdag is de groep 16 studenten + 1 docent met het vliegtuig naar Debrecen gereisd. Ze
verzamelden op airport Eindhoven en gingen relatief vlot door de check-in & security.
De vlucht ging soepel en eenmaal na aankomst arriveerde de bagage ook snel. Met 3
busjes zijn we opgehaald. Na een lange reis incl. eten, douane en een tankstop,
arriveerden we eindelijk om 23:40 bij het hostel in Suncuius! We kregen nog iets te
eten en konden daarna lekker naar bed. Good night!

15 oktober 2022

Dag 2 – Het eten was voortreffelijk!

Zaterdag begon dan het echte werk. De kabelgoot hangt, patchkast hangt, en de
studenten leren hoe ze moeten boren, zagen, kabels trekken, en nog veel meer. Na een
lange dag worden we terug in het hostel verwelkomd met een goede lekkere warme
maaltijd! We kijken terug op een productieve eerste dag! More to follow

16 oktober 2022 Dag 3-We schieten al lekker op!
Op de rustige zondagochtend vertrekken de 3 busjes vroeg naar de scholen in Butani en
Luncsoara. In Butani wordt er een kabelgoot gelegd vanaf de access points naar de andere lokalen, en wordt er ook een
grote kabelgoot aangelegd in het nieuwe computerlokaal. Ook kwamen we een bug tegen in de PC’s van Butani, maar
dankzij de lessen procesautomatisering heeft Juul een batchfile gemaakt om de bug te verhelpen In Luncsoara schiet het
ook goed op en zijn ze klaar met het leggen van de kabels. Hier worden de PC’s al opgebouwd. Alleen moet in het tweede
lokaal nog de stroom worden aangelegd, maar dat gebeurt maandag. In de middag werden beide groepen getrakteerd op een
BBQ in Butani . Er is veel progressie gemaakt op zondag! ‘s Avonds kregen we lekkere soep, pasta en arretjescake.
Maandag begint school weer voor de leerlingen hier, dus dan is het gedaan met de rust..
We zijn ontzettend trots op de motivatie en de inzet van onze studenten!

17 oktober 2022 Dag 4-Gezellig en een positieve sfeer.
De vooruitgang op beide scholen gaat ontzettend hard.
In Luncsoara hebben we alle pc’s klaargezet en geïnstalleerd. In de middag kwam de elektricien eindelijk de stroom
aanleggen voor het tweede klaslokaal. Na de lunch gingen de studenten in de hete zon voetballen tegen de leerlingen in
Luncsoara.
In Butani zijn de Access Points in de klaslokalen inmiddels aangesloten op de patchkast en zijn de kabels mooi weggewerkt
in de kabelgoten. Als het op dit tempo door blijft gaan kunnen we dinsdagmiddag de boel al gaan opleveren. Zowel in
Butani als in Luncsoara, maar dan moet de elektricien in Luncsoara wel klaar zijn
Aan het einde van de dag hebben we gegeten en hebben de docenten zich ‘s avonds
getrakteerd op een welverdiend drankje! Morgen hebben we een leuk klein uitje op de
planning, maar wat dat is? Stay tuned
Een van de hoogte punten was sterren kijken op een hoge berg midden in de ongerepte
natuur. Kaarsen, houtvuur een drankje en bijzondere gesprekken. Gezellig en een zeer
positieve sfeer.

18 oktober 2022 Dag 5 Lintjesdag.
We hebben de deadline gehaald, en hoe! Dinsdagmiddag is op beide scholen het project opgeleverd. De lintjes zijn
doorgeknipt en de leerlingen van de scholen zijn super enthousiast en dankbaar. Het project verliep niet zonder slag of
stoot, maar wat een avontuur en eindresultaat ! Wij van KW1C zijn ook super enthousiast op onze studenten met het door
hen bereikte resultaat. Nee, het waren geen studenten het was een TEAM!

19 oktober 2022 Dag 6. Cultuur en Shoppen.
Het bouwen van de computerlokalen zit er weliswaar op, maar dat betekent
niet dat we dan maar stil gaan zitten! Op woensdagochtend zijn we vroeg, té
vroeg volgens onze studenten, vertrokken naar Cluj-Napoca. Na een lange rit
van bijna 2 uur en vele haarspeldbochten, kuilen in het wegdek en enge
inhaalacties komen we aan in deze mooie oude stad.
Wij ontmoetten hier leerlingen van een middelbare school en hebben de stad
bezocht. Ook zijn we naar een gigantisch winkelcentrum gegaan!
Aan het einde van de dag kwam dan helaas het moment waarop we afscheid
namen van onze 5 fijne docenten en Caritas begeleiders. Hans, Marco, Robert,
Jan en Gerard rijden namelijk het hele end terug met de KW1C bus, maar
maken onderweg een overnachting in Praag!
Goede reis, heren!
20 oktober 2022 Dag 7. Eindelijk uitslapen.
Na een week zwoegen is het zover: We konden donderdagochtend uitslapen!
Op de laatste dag in Roemenië, hebben we, na een rustige ochtend, tóch nog een aardig
dagprogramma gevolgd. Het begon met een voetbalwedstrijd tegen de leerlingen van de school in
Luncsoara. Nadat onze studenten de leerlingen van de school weer even flink hebben laten rennen
hebben we ook een mooie laptop overhandigd aan de ICT docente van de school!
We hebben vervolgens 2 prachtige kerken bezocht en zijn naar een (koude) paddenstoelen fabriek
gegaan. Na een lekkere lunch hebben we met gevaar voor eigen leven de wiebelende hangbrug
getrotseerd en hebben we een mooie grot bezocht. Een lange maar mooie dag!

20 oktober 2022

Dag 8. Eind Goed al goed.
Terugkijkend op een drukke maar enerverende week met veel echte
praktijkervaringen was het dan toch zover dat de groep aan de thuisreis kon
beginnen. Jammer dat zo’n week zo snel voorbij is maar toch ook wel blij
weer naar huis te kunnen. Met 2 busjes terug naar het vliegveld Debrecen in
Hongarije.
Het inchecken, paspoortcontrole verliep allemaal zonder problemen. Ook de
vlucht naar Eindhoven vertrok stipt op tijd. Terug in Eindhoven werd
iedereen afgehaald door ouders vrienden en/of vriendinnen.
We kunnen nu, met gepaste trots en over onze ervaringen en het bereikte
resultaat vertellen.
Met dank aan onze studenten voor hun motivatie en inzet.

Op weg naar huis!!

Larissa, André, Hans, Marko en Robert.

TOT SLOT
Gelet op de vele wettelijke veranderingen in Roemenië en de mogelijke veranderingen voor het tehuis in Saniob zijn de
gevolgen hiervan niet goed te overzien. Dit kan mogelijk ook van invloed zijn op het werk van onze stichting.
Als het nodig is zullen wij onze activiteiten hier op aanpassen. De overige instellingen en scholen zullen wij, vooralsnog
naar wens en mogelijkheden, blijven helpen. Ook de samenwerking met het KW1C college willen wij zeker bestendigen.
Mogelijk zullen zij ook het komend jaar weer een project in Roemenië kunnen gaan uitvoeren waaraan ook wij weer een
ondersteunende bijdrage kunnen leveren. Naar verwachting zullen wij in 2023 zeker weer 2 transporten kunnen verzorgen.
Het project “Sociale keuken” in Luncsoara zal onze extra aandacht hebben voor wat betreft de haalbaarheid. Na overleg
met de stichting “Luncsoara Bihorului Association” en de gemeente Auşeu zal een definitief besluit genomen moeten
worden. Ook verzoeken voor financiële ondersteuning voor goed onderbouwde projecten zullen wij in overweging nemen
en verantwoorde besluiten nemen.

Wij wensen U allen sfeervolle en vredige kerstdagen en een gezond en gelukkig 2023.

Dank aan iedereen voor de hulp, inzet, en ondersteuning in het voorbije jaar.

Het jaar 2022 en de komende Kerst speelt in onze gedachten,
Heeft het jaar gebracht wat wij er van verwachtten?
Ten dele ja, ten dele nee
De situatie in Oekraïne speelde daar in mee.
Dat er rust komt en een wereld zonder oorlog en geweld,
Dat is voor allen wat nu het meeste telt!
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