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Woensdag 2 december, rond 10 uur kreeg ik het 
telefoontje dat de pakketten aangekomen waren 
op de boerderij in Marghita, die morgen ben ik met 
mijn aanhanger richting de boerderij gereden, hier 
hebben we drie pallets op de aanhanger geladen 
en nog wat losse dozen, 124 in totaal, de andere 
dozen zaten in de bus en de aanhanger van de 
boerderij, samen zijn hebben we alles in een keer 
naar ons in Salard kunnen rijden.

Omdat de pakketten best wel vroeg waren zijn we 
ze niet gelijk gaan uitdelen, hiermee zijn we 
begonnen op dinsdag 15 december.
Elke keer als we pakketten uitdelen, kijken we weer waar we, en aan wie we nu gaan uitdelen.
Ook omdat er zovelen zijn die een pakket kunnen gebruiken. 
Dit jaar hadden we besloten om de mensen in Salard weer eens te geven.

De laatste paar keren hadden we alleen de 
schoolkinderen een pakket gegeven, maar nu hebben we 
weer bijna iedereen gegeven die we voorgaande jaren 
hebben gegeven.
In dorp, dit kon iedereen natuurlijk weer waarderen, en 
daar waren ze heel dankbaar voor.

In dorp zijn we s’ochtends vroeg begonnen, dit ging zoals 
gewoonlijk heel goed, in dorp mochten we bijna alle 
zigeuners geven, maar ook een paar Hongaren en 
Roemenen, op dorp mochten we rond de 145 pakketten 
uitdelen aan heel veel mensen. 
eentje was heel uitbundig en blij met het pakket dat ze 

kreeg dat Inci helemaal onder gezoend werd, er werden kippen belooft maar 
de kippen hebben ons huis niet gehaald, waarschijnlijk was de alcohol die de vrouw ophad het 
probleem dat het bij woorden bleef en niet bij daden.
Vele mensen waren natuurlijk ook gewoon nuchter 
dankbaar en lieten dat ook blijken met een 
dankjewel.
Een vrouwtje die wat minder begaafd is heeft het 
al maanden/weken voor de kerst al over het 
pakket dat ze vaak krijgt, ze is dan zo blij, toen ik 
het pakket ging brengen stonden de tranen in 
haar ogen, dat ze voor haar een pakket weer 
kwamen brengen, ze voelt zich dan even heel 
speciaal, die dankbaarheid was echt groot! dat 
vond ik het mooiste om te zien eerlijk gezegd in 
heel het dorp.
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Die middag zijn we naar Szent Miklos 
gegaan, hier hadden we besloten om 
deze keer de pakketten alleen bij de 
zigeuner huisjes te geven, zodat we ook 
pakketten zouden overhouden om een 
keertje op andere plekken te geven in 
het dorp.
In dit dorp hebben we altijd goede hulp 
van lokale mensen die de mensen goed 
kennen, hier hebben we veel hulp aan, 
zo gaat het uitdelen van de pakketten 
ook erg goed en zonder problemen, 
binnen een half uurtje ben je vaak klaar 
met 60 pakketten.

Hier wonen heel veel gezinnen die op dit moment alleen maar leven van schoenen naaien, wat 
0,25€ oplevert per paar schoenen, hier werken helaas heel veel kinderen in mee die eigenlijk 
gewoon naar school horen te gaan, maar omdat pa lui is de kinderen maar aan het werk zet.

Na Salard en Szent Mikos hadden we nog heel wat 
pakketten over, hiervoor hadden we contact 
opgenomen met een kerk in Oradea en met 
Dwight Delong uit Oradea die in Rontau werkt.

Op 23 December zijn we met 75 pakketten 
richting Rontau gereden, dit dorp ligt ongeveer 
naast Baile Felix, hier wonen ook heel veel 
zigeuners, Dwight probeert hier zigeuner kinderen 
te helpen met huiswerk begeleiding, en 
zondagsschool.
Hier in dit dorp wonen heel veel kinderen 
minimaal 280 waar ze vanaf weten, dus met 
zoveel kinderen zijn er ook veel gezinnen, maar 
omdat we maar 75 pakketten hadden moest 
Dwight en zijn werknemers een keuze maken wie 
wel en wie niet.



Uiteindelijk hebben ze een ieder met twee kinderen 
of meer een pakket kunnen geven, als ze iedereen 
hadden willen geven in het dorp dan hadden we 
misschien aan 200 pakketten misschien net 
genoeg.
Hier verliep het uitdelen op wat kleine problemen 
na eigenlijk heel rustig, een ding vind ik wel het 
vermelden waart, er was een man die een best 
grote mond had, waarom hij niet kreeg enz, even 
later kwam hij met een klein boekje naar buiten en 
liet die aan Dwight zien, maar die schonk er geen 
aandacht aan, toen vroeg ik hem wat hij had, en 
liet het boekje zien, en hij scheen dus lid te zijn 
van een zigeuner politieke partij, en volgens hem 

moesten wij eerst bij hem toestemming vragen om in dorp wat te doen, toen heb ik hem maar 
uitgelegd hoe politiek in mekaar zit, en dat je geen toestemming hoeft te hebben van een politieke 
partij om wat gedaan te krijgen en wat
te doen in dorp of in het land, toen zij hij niks meer.

Hier hebben we veel gezinnen heel blij mogen 
maken, en hebben we heel veel mooie gezichten 
gezien van kinderen die de vruchtenhagelslag zo 
in het handje helemaal op aten.
Om de pakketten uit te delen hadden we gelukkig 
veel hulp ook van andere mensen uit het dorp die 
Dwight helpen met de programma's, zonder hen 
had het nooit gelukt.

De volgende dag kwam iemand van onze 
gemeente 40 pakketten ophalen die hij uit ging 
delen aan verschillende mensen in verschillende 
kerken, bij 15 pakketten zijn wij ook geweest, die zijn 
we de 24e uit gaan delen in Secueni, hier wonen 
minimaal 1500 Zigeuners en velen wonen in hele 
slechte huisjes, en heel veel mensen wonen in hele 
slechte omstandigheden. 
De pakketten die wij bij mensen brachten waren 
mensen die naar een van de lokale gemeenten 
gingen. 
Voor velen is het toch een beetje hulp wat ze goed 
kunnen gebruiken!
De rest van de pakketten die we gegeven hebben worden 
naar andere dorpen nog gebracht, zoals Salonta, en ook een paar naar Marghita.

Al met al hebben ook wij weer veel contacten mogen 
opdoen en veel mensen mogen helpen op deze 
manier, en daar zijn we heel dankbaar voor!
Wij willen dan ook alle vrijwilligers en iedereen die 
zijn steentje heeft bijgedragen heeft heel hartelijk 
bedanken in naam van allen die een pakket hebben 
gekregen!

Gods zegen toegewenst!

Inci en Domien




