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Paas pakketten
Paas pakketten
Woensdag 18 maart werd ik s’ochtends gebeld door een van de
chauffeurs dat ze in dorp waren met de pakketten, geheel onverwachts eigenlijk omdat ik ze de dag erop pas verwachte eigenlijk, maar gelukkig was ik thuis en konden we snel handelen
om de chauffeurs van een hapje en een drankje te voorzien en
de heftruck ook nog van een paar litertjes dieselolie.
Na het eten zijn we de vrachtwagen gaan lossen, dit ging heel
snel, en de 325 pakketten waren zo gelost.
Alle pakketten hebben we in de grote zaal kunnen zetten en zo
kon de school in het andere lokaal ook nog gewoon doorgaan
de eerste paar dagen.
De volgende week op woensdag zijn we begonnen met
het uitdelen van de pakketten. Die ochtend ben ik in
Oradea bij een voorganger een aanhanger gaan halen,
waarmee we de pakketten gingen uitdelen.
Daarna hebben we contact opgenomen met een man
Czucs Attila die veel kinderwerk in Roemenië doet en
die veel mensen in het buurdorp Cetariu kent.
Samen met Attila zijn we het dorp ingegaan en zijn we
weer bij veel gezinnen geweest waar we pakketten uit
mochten delen.
Daar kwamen we bij een oudere mevrouw die heel slecht
te been was, en zei vertelde dat ze wel een dochter had, maar die dochter, woont aan de andere
kant van het dorp maar die kan ook bijna niet lopen, en dus
kunnen ze elkaar niet helpen.
Op een andere plek waren we wel vaker geweest. In dit
gezin zijn ze een beetje makkelijk met alles. Het is daar zon
troep binnen. iedere keer verontschuldigen ze zich dat het
een troep was omdat ze nu net thuis gekomen waren. en
alles lag nog een beetje overhoop, wij hebben maar geknikt
van het zal wel zo zijn.
In dit dorp hebben we 35 pakketten uit mogen delen.
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Rond drie a vier uur hadden we afgesproken in Szent Miklos of op zijn Roemeens Sînnicolau de Munte.
De week ervoor was Inci al even in het dorp geweest om
alle gezinnen op te schrijven want elke jaar komen er zeker drie a vier gezinnen bij, en de lijst die we van dat dorp
hadden was al weer een paar jaar oud dus heeft ze een
nieuwe gemaakt met lokale hulp, hiermee was het pakketten uitdelen een stuk makkelijker vorige keren moesten
we soms wel eens mensen teleurstellen dat we niet genoeg bij ons hadden, maar dat was nu opgelost gelukkig.
Hier in we in totaal 97 pakketten uitgedeeld. In dit dorp komen we ook elke week en hebben we leuke contacten opgebouwd. Soms staan we versteld wat
er in het dorp allemaal gebeurt. En dat kunnen we zelf ook niet
altijd begrijpen, de een gaat met de ander, en dan vecht die
weer met die. Maar langzaam willen we vooral de jeugd aansporen een heilig leven te leven, want het brengt zoveel
meer vreugde, dan dat we overal maar mee meegaan, en
deze wereld blijven volgen.
Dankzij de hulp
die we hadden
ging het allemaal
heel goed, we
hebben wel twee
keer moeten rijden om alles uit te kunnen delen, want
97 pakketten in de aanhanger is een beetje teveel van
het goede, en in de auto hadden we geen ruimte
voor15 pakketen , dus besloten we om het in twee gedeeltes te doen.
Die avond nog zouden we of beter gezegd dachten we
naar Tileagd/Mezőtelegd te gaan, om daar in een gemeente nog eens 80 pakketten te kunnen
uitdelen.
We hadden afgesproken er rond 7 uur te zijn maar als we 8 uur aan zouden komen zou het ook
geen probleem zijn. want tussen 7 en 8 was er toch kerk.
Maar in Szent Miklos duurde het toch wat langer dan we dachten, en na de aanhanger thuis geladen te hebben, hebben we met z’n allen even snel wat gegeten in Oradea, en zijn we snel
doorgereden.
Acht uur was ik in Tileagd/Mezőtelegd en zoeken en zoeken, en maar nergens een kerk kunnen
vinden met de auto van de voorganger ervoor. Toen werden we gebeld, en vroegen ze waar we
bleven? Om het verhaal wat korter te maken..:we moesten helemaal niet in Tileagd/Mezőtelegd
zijn,maar twee dorpen verderop in Telechiu/Mezőtelki.
De verwarring ontstond in de namen die de dorpen hebben. We spraken Hongaars en die dorpen
beginnen allebei in met mezotel… en daardoor waren we op de verkeerde plek.
Maar eenmaal aangekomen op de goede plek, wachten ons een hele mooie volle gemeente met
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heel veel mensen jeugd en kinderen.
Maar wat me vooral opviel was het kleurrijke in de
gemeente, en een blijdschap toen we de kerk binnen
kwamen. Ze waren helemaal door het dolle.
Hier in de gemeente stelden we onszelf nog even
voor, en vertelden we een beetje over het werk dat
we doen, maar ook dat de pakketten die wij brengen
niet van ons komen, maar dat wij die ook weer krijgen, en dat ze God hiervoor moeten bedanken.
Voordat het uitdelen begon, ging het kinderkoor eerst
nog een lied zingen in het Roemeens en het Engels
en daarna zijn we begonnen het uitdelen.
In de gemeente hadden ze een lijst en zo kwam bij het horen van zijn of haar naam uit de banken
en begonnen kwamen ze het pakket ophalen, dankbaarheid was overal te zien, en dat was leuk
om te zien.
De volgende dag, moesten we nog pakketten uitdelen in
Salard aan de kinderen die hier naar school komen,
die ochtend rond tien uur kwamen de ouders van alle
kinderen de pakketten ophalen, dit ging heel makkelijk omdat ieder naar ons toe kwam, en dat is in sommige gevallen beter want als je de pakketten langs
gaat brengen bij de kinderen thuis, dan vraagt iedereen om een pakket, en dat is nou net wat je niet wil,
en daar zouden we later die dag achter komen…..
Onder het uitdelen hadden we zoiets van waar gaan
we de andere pakketten heen brengen…
Bij het uitdelen in Cetariu, hoorden van een ander dorp.
En via via zochten we contact met een voorganger die daar een gemeente heeft, die stuurde ons
weer door naar een lokaal iemand die daar naar de kerk gaat.
We hadden ongeveer 50 pakketten bij ons dus hadden meer dan genoeg om veel uit te kunnen
delen, maar we overvielen die man er wel een beetje mee. Toch wist hij wel een paar mensen die
een pakket goed konden gebruiken, en hij bracht ons eigenlijk de Roma-wijk in. Hij dacht daar
alleen even een mevrouw een pakket te kunnen geven, maar dat kan eigenlijk niet in zo’n
wijk,Want dan zie je bij velen de jaloezie komen en vragen
dan van: waarom krijgen wij niet? Toen hebben we ook
maar besloten om de hele wijk te geven. We hadden toch
genoeg pakketten bij ons die nog niet een specifiek doel
hadden, dus hier in dit dorp alles uitdelen was geen probleem.
Hier waren natuurlijk ook echt veel mensen die een pakket goed konden gebruiken, maar de precieze leefsituaties van de mensen of samenstelling van gezinnen wisten we niet echt natuurlijk. maar ik weet wel dat sommi-
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gen het proberen waard vonden om twee pakketten te scoren!
Zo was er een meisje die zei dat ze bij een huisje woonde, maar
Inci vertrouwde het niet helemaal, en vroeg of ze even binnen
mocht kijken dan, maar dat kon niet want haar man was weg en die
had de sleutel.
Een paar huizen verder kwam er weer een meisje aan en die stond
voor een huis en die zei dat ze daar woonde, ook hier vroeg Inci
weer of ze even binnen mocht kijken
zei had wel een sleutel maar toen de
deur openging kwamen er allemaal kippen naar buiten, en volgens
Inci zag het er binnen uit als een akker overal grond, en nergens
een meubel te bekennen.Soms is het makkelijk om ergens door te
prikken door alleen maar even bij mensen thuis binnen te kijken.
Maar in het dorp waren ook mensen die helemaal geen probleem
maakten, en die gewoon netjes afwachten wat er zou gebeuren,
en netjes dankjewel zeiden.
Ook voor ons was dit weer een les, maar uiteindelijk hebben we
toch veel mensen en kinderen blij kunnen maken met een mooi
pakket.
En toen waren we klaar, op een paar pakketen na die nog her en der weggebracht zouden worden.
Uiteindelijk hebben we weer heel veel mensen blij mogen maken met de pakketten en is het uitdelen toch heel goed gegaan, al met al rijden we naar al die dorpen toch heel wat
kilometers(400+).En zijn we ook blij als we zonder schade en letsel weer klaar en thuis zijn.
We zijn dankbaar voor de mensen die zoveel energie hebben gestoken om deze pakketten te
maken. Zoveel mensen steken hun tijd en financiën in het maken en brengen van de pakketten
en dat is echt mooi.Wij willen iedereen bedanken.Ook in de naam van alle mensen die een pakket gekregen hebben!
Gods zegen willen wij u toewensen!
Met vriendelijke groet,
Andras, Ica, Kati, Inci en Domien
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