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Een delegatie van de Stichting COEN, Evert en Leida Gardebroek, Adri van Sligtenhorst, 

Henk en Wil van Asperen hebben in de week van 5 t/m 10 mei een rolstoelbus naar 

Roemenië gebracht. Deze bus, die in Nederland gekocht is door COEN is in Sfantu 

Gheorghe bij Arcus aangeboden aan de Fundatia Crestina Diakonia in de persoon van 

dominee Peter Makkai.  

    

 Maandagmorgen in alle vroegte vertrekken wij na eerst in een gebed te vragen of de 

Heere God ons wil bewaren op de lange reis, of Hij onze Reisgids wil zijn. De planning is 

om in 3 dagen de reis te maken. De bus ligt vol en is zwaar beladen vanwege gekregen 

goederen o.a. kleding en rollen en tassen met gordijnenstof van Evert Top om die in 

Roemenië af te leveren. De bus kan niet harder dan 110 á 120 km op de snelweg en in 

Roemenië op het platte land zijn er zoveel gaten en kuilen dat het soms niet harder gaat 

dan 30 / 40 km. Maar wij als reizigers vermaken ons best en zien door het langzame 

rijden meer om ons heen dan dat we in sneltreinvaart over de wegen razen. Het is voor 

onze begrippen opvallend rustig op de wegen. 

Woensdagmiddag bezoeken we ons eerste project. Een meergeneratiehuis in Mera een 

klein dorpje bij Cluj. Hier worden ouderen verpleegd en zigeunerkinderen opgevangen. 

Tevens krijgen de Romakinderen les en een maaltijd. Mooi is dat de ouders ook de wens 

aangeven om te leren lezen en schrijven. We worden hier rondgeleid in het huis dat er 

naast in aanbouw is (acht 2-persoonkamers) en waarvan een gedeelte gefinancierd wordt 

door COEN. De mensen zijn blij met de meegebrachte goederen. 

We overnachten in Cluj en vertrekken donderdagmorgen naar ons volgend adres in Cluj, 

bij ds. Geza Pap. Het huis, oorspronkelijk gebouwd voor bejaarden, wordt nu niet meer 

bewoond door alleen bejaarden. De belangstelling neemt af. Ouderen willen ‘luxer’ 

wonen. Dit blijkt een gevolg te zijn van de iets toenemende welvaart. Er zijn 

bouwkundige aanpassingen gedaan waardoor er nu ook studenten wonen en een arts 

daar een spreekkamer heeft. Om de leegstand op te vangen is dit een goede financiële 

regeling. Ook hier laten we wat goederen achter. (Aardig detail: onze kinderen Arie en 

Marja hebben daar in 1997 geholpen met de verbouwing van het huis.) 

Laat in de middag komen we aan in het Iriszcamp in Valea Crisului bij Arcus. Hier zullen 

we 2 nachten slapen in het logeerhuis dat in oktober 2012 in gebruik genomen is. Wij 

waren toen daarbij aanwezig. COEN heeft één woning gefinancierd en in dat huis  



 

mochten wij verblijven. Het logeerhuis is ook bedoeld voor vakanties voor anders 

begaafden met hun ouders. Het geheel wordt onder professionele begeleiding gerund 

door de gehandicapten. We worden heel gastvrij onthaald en krijgen onze kamers 

toegewezen. Buiten hangt een grote ketel boven een houtvuur met een heerlijke 

Hongaarse goulash door de predikant, Peter Makkai, bereid. Na een dag van rijden en 

veel zien is zo’n warme maaltijd bijzonder lekker. 

Het is de bedoeling dat we de volgende morgen (vrijdag) de bus ‘aanbieden’ als 

geschenk aan de anders begaafden in Sf. Gheorghe. Deze mensen worden van hier 

vervoerd naar het Iriszcamp in een bus die versleten is. De doelstelling van onze reis was 

om deze mensen een vervangende bus te schenken en dat moment breekt aan als wij bij 

het Iriszhuis aankomen waar dominee Peter Makkai de verantwoordelijkheid draagt. Wij 

versieren de bus nog gauw met wat slierten rood-wit-blauw papier en de mensen met 

een beperking staan binnen ons op te wachten. Zodra wij de geopende deur passeren 

beginnen ze ons toe te zingen. Bekende melodieën maar de woorden zijn ons vreemd. 

Dolblij en dankbaar zijn ze als ze ontdekken dat de bus voor hen is. (De bus wordt nu 

cadeau gedaan maar we mogen hem nog gebruiken tot aan het vliegveld in Boekarest 

a.s. zaterdag.)  

 

 We maken een rondgang door het Iriszhuis en zien dat deze mensen van alles 

ondernemen om geld binnen te krijgen door iets te produceren. Er worden o.a. rollen 

closetpapier gemaakt voor de verkoop dat maandelijks netto € 1.000 oplevert. Dit ‘eigen’ 

geld is hard nodig om het geheel draaiende te houden want de subsidie van de overheid 

voor deze mensen is zéér laag. 

In de omgeving van het Iriszhuis is de kledingwinkel waar we een kijkje nemen. Hier 

gebeurt ook het sorteren van de kleding, die o.a. uit Nijkerk komt. Voorheen was dit 

ergens anders ondergebracht maar om kosten te besparen is alles gecentreerd op één 

locatie. Ook hier zien we een aantal gehandicapten aan het werk. Er is nog veel behoefte 

aan goede kleding. We hebben deze reis gloednieuwe kleding mee kunnen nemen, die we 

hebben ontvangen van een sponsor uit Hoevelaken.  

Bij dominee Peter Makkai thuis brengen we stof voor gordijnen die genaaid moeten 

worden voor de logeerhuizen en het Iriszhuis. Zeer ontroerd heeft de vrouw van Peter, 

Enikö de stof aangepakt. Later hoorden we dat een paar weken geleden de gordijnen, die 

ze met een aantal vrouwen uit de gemeente genaaid hadden, waren ‘ontvreemd’. Wat 

was zij nu blij en gelukkig: een geschenk van God! 

Bij een bezoek aan een kinderopvanghuis en voor naschoolse opvang merken we dat er 

goed gezorgd wordt voor kleine kinderen waarvan de moeder moet werken of is er geen 

moeder meer. Vooral liefde en aandacht wordt er hier gegeven. Dit huis is een nieuw 

initiatief van Peter Makkai in Sf. Gheorghe. (St. Diakonia.) 

  



 

 

Voor ons volgend te bezichtigen project rijden we naar Cernatul de Sus. Daar worden we 

hartelijk ontvangen door Ilona en Läszlo Szocs. Ilona heeft een kindertehuis onder haar 

hoede en zij betekent veel voor het plaatselijk gemeenschapshuis, wat gerealiseerd is 

met financiële ondersteuning door COEN. Als wij hier aankomen zien en horen we dat 

kinderen les krijgen in beweging op muziek. Er is daar een tandarts gevestigd, een 

psycholoog en er kunnen conferenties en diverse activiteiten gehouden worden. 

In het kindertehuis wonen zo’n 20 weeskinderen 

die uitgelaten blij zijn als wij komen. Aan de 

meisjes kunnen we poppen uitdelen, een aantal 

kinderen krijgen een foto (gemaakt bij een vorig 

bezoek) waar ze heel gelukkig mee zijn. 

 Nog even terug naar het huis van Ilona om iets 

te drinken. We geven hier ook wat van onze 

meegebrachte spullen die zij dankbaar in 

ontvangst neemt en nemen afscheid, waarna we 

terug gaan naar het Iriszcamp. Daar 

aangekomen hangt de ketel al weer boven het 

vuur met het van gisteren overgebleven gedeelte 

van de goulash. Met wat water aangelengd is er voor vandaag weer genoeg te eten. Wat 

stevig brood erbij en we kunnen er weer tegen. 

 De laatste nacht slapen we wat onrustiger. Een korte nacht want om 6.40 uur willen we 

rijden. Eerst een chauffeur ophalen in Sf. Gheorghe die ons naar het vliegveld in 

Boekarest zal brengen. Het is nog zo’n 160  km naar Boekarest en na ruim 3½ uur rijden 

komen we daar aan. 

Na een goede vlucht staan we om ± 14.00 uur op Nederlandse grond in Eindhoven en 

gaan met bus en trein weer naar Nijkerk. Daar aangekomen sluiten we gezamenlijk onze 

reis af, in aanwezigheid van Liesbeth van Sligtenhorst, met grote dankbaarheid aan onze 

Hemelse Vader en lezen psalm 103. Hij heeft ons de afgelopen week gespaard en is als 

onze Grote Reisgids en Bewaarder mee geweest. Zo hebben we wat mogen betekenen 

voor onze naasten in Roemenië. We hebben veel dankbaarheid en blijde gezichten 

mogen zien.  

 

Wil en Henk van Asperen 
 


