
Delegatie Reghin brengt vriendschapsbezoek aan Vianen 

VIANEN – Tijdens de afgelopen Sleepbootdagen die werden gehouden van 14 mei tot en 

met 16 mei 2015 heeft een gezelschap bestaande uit burgemeester Maria Precup, Maria 

Demeter, raadslid van de gemeente Reghin en Peter Schüller, tolk en contactpersoon voor 

onze stichting in Reghin, een vriendschapsbezoek gebracht aan Vianen. 

Donderdagmiddag kwam de delegatie aan vanuit 

Eindhoven en kregen ze een “Hollandse ontvangst” 

door burgemeester Groeneweg en een delegatie 

vanuit de gemeente op het Stadhuis in Vianen. 

Namens onze stichting was secretaris Els ter Haar 

hierbij aanwezig.  

Donderdagavond werd het Hemelvaartconcert door 

het internationaal bekende Nederlandse Politie 

Orkest de Stadshof bezocht. Uit de ontvangen 

reacties van de delegatie is gebleken dat ze genoten hebben van dit zeer fraaie en 

gevarieerde optreden.  

Vrijdagmorgen werd 

er gesproken over de 

verschillen in aanpak 

en hulp aan Roma in 

de gemeenten 

Reghin, Vianen en de 

gemeente 

Nieuwegein. Ook 

onze stichting was 

uitgenodigd om bij dit 

gesprek aanwezig te 

zijn. Tijdens dit 

geanimeerde gesprek 

werd duidelijk dat de 

aanpak en de 

beleving in beide 

gemeenten totaal 

verschillend waren en 

ervaringen werden 

over en weer 

uitgewisseld. Met name het verschil tussen Roma en zigeuners werd door de Roemeense 

delegatie uitgelegd en toegelicht. Burgemeester Maria Precup benadrukt in dit gesprek vooral 

dat ze het verschrikkelijk vindt dat in veel Europese landen geen onderscheid wordt gemaakt 

tussen “Roma” en “Roemenen”. Dit zet Roemenie onterecht in een kwaad daglicht. In de 

gemeente Reghin is een grote populatie zigeuners woonachtig die weer een hele andere 

benadering vragen dan de Roma- families in Roemenie.  



Vrijdagavond werd het gezelschap rondgevaren op de Lek en kon de delegatie vanaf het 

water genieten van de Verlichte avondvaart en de feestelijkheden in de Sluis van Vianen. 

Zaterdagmorgen voor het vertrek naar Roemenie brachten de burgemeesters van Reghin en 

Vianen een bezoek aan het magazijn van de Stichting Contacten Roemenie Vianen aan de 

Langedreef 22. Hier werd de delegatie opgewacht door een afvaardiging van het bestuur, 

vrijwilligers en enkele oud bestuursleden van de stichting. Na een rondleiding door het 

magazijn werd onder het genot van een kopje koffie gesproken over het werk van de 

stichting, de wijze van inzameling, sortering en het verzendgereed maken van de verschillende 

hulpgoederen en werd nagedacht over de toekomst. Onze stichting bestaat volgend jaar 25 

jaar en we moeten constateren dat de gemiddelde leeftijd van onze enthousiaste groep 

vrijwilligers alleen maar hoger wordt.  

 

Burgemeester Maria Precup gaf aan onder de indruk te zijn van onze activiteiten voor de 

bevolking van Reghin en ze sprak haar dank hiervoor uit. Ze hoopt dat we elkaar nog lang in 

vriendschap mogen ontmoeten. Omstreeks twaalf uur werd afscheid genomen omdat in de 



loop van de middag het vliegtuig richting Cluj Napoca zou vliegen met behalve de delegatie uit 

Reghin ook de twee bestuursleden van de stichting, Dik Baars en Sjaak van der Leij, die ons 

voorjaarstransport gaan begeleiden. De vrachtwagen met goederen is op woensdag 13 mei 

2015 geladen en op maandag 18 mei zullen de goederen worden afgeleverd op de 

verschillende locaties in Roemenie. Gedurende die week zullen vervolgens verschillende 

projecten worden bezocht door de bestuursleden en volgens planning komen ze dan zaterdag 

23 mei 2015 weer terug naar Nederland. De ervaringen en het verslag van het 

Voorjaarstransport kunt u binnenkort op onze website lezen. 

 

Delegaties vanuit Reghin en Vianen komen na een geslaagd vriendschapsbezoek aan Vianen aan op de luchthaven 

van Cluj-Napoca. 
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