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      Stichting Contacten Roemenië – Vianen 
 

Najaarstransport 2016 
 

Algemeen 
 

Van 13 mei t/m 22 september heeft de stichting Contacten Roemenië – Vianen 

een najaarstransport met hulpgoederen naar de plaatsen Gilau, Floresti, Cluj en 

Reghin in Roemenië verzorgd. Dit transport is begeleid door: 

 Dik Baars (Vianen) – magazijnmeester van het depot aan de Lange Dreef 

 Jan van Beek (Lexmond) – penningmeester 
 

De hulpgoederen zijn vervoerd met twee via Postnl gehuurde trucks met 

opleggers, bestuurd door de Roemeense chauffeurs Adrian Cauc en Gyuri Balazs. 

In totaal is ca. 40 ton hulpgoederen naar Roemenië gebracht, met een 

totaalwaarde van ca. € 30.000,=. 

 
Aangezien onze loods aan de Lange Dreef boordevol hulpgoederen zat, hadden 

we besloten om een extra grote oplegger te bestellen. Een week voor de 

laaddatum kregen we te horen, dat een dergelijke oplegger niet beschikbaar was 

en mede gelet op het feit, dat we recentelijk te horen kregen, dat we de loods 

aan de Lange Dreef binnen afzienbare termijn moeten verlaten, hebben we 

besloten om twee “normale” opleggers te bestellen. Uiteindelijk verschenen er op 

de laaddatum twee middelgrote trucks met opleggers – met een totaalinhoud van 

ca. 200 m³ op de Lange Dreef! 
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De hulpgoederen bestaan (in hoofdzaak) uit:  

 Dames, heren-, kinder- en babykleding 

 Schoenen 

 Handdoeken en linnengoed 

 Matrassen, dekbedden en dekens 

 Medicijnen en incontinentiemateriaal 

 Tafels en stoelen 

 Schoolmeubeltjes 

 Schrijfbenodigdheden 

 

In totaal worden zo’n 40 projecten (in Gilau, Floresti, Cluj en Reghin) – onder 

meer ziekenhuizen, klinieken, geloofs- en woongemeenschappen en scholen – van 

hulpgoederen voorzien. 

 

In chronologische volgorde wordt hierna het transport beschreven.  

 

 Dinsdag 13 september  

 

De eerste truck met oplegger is maandagavond al gearriveerd, zodat er – 

vanwege de voorspelde hitte - om 7.00 uur met het laden kan worden begonnen. 

De tweede truck rijdt om 9.00 uur de Lange Dreef op. 

Er is besloten dat we de hulpgoederen systematisch over de twee opleggers 

verdelen, en wel: 

 Transport A met goederen bestemd voor Gilau, Floresti en Cluj. 

 Transport B met goederen bestemd voor Reghin. 

 

Dankzij de heftruck, die door de 

handelsonderneming Deij 

beschikbaar is gesteld, kunnen de 

hulpgoederen relatief gemakkelijk in 

de opleggers worden geplaatst.  

 

Inmiddels hebben de door Jos 

Vroege opgetrommelde vrijwilligers, 

te weten Willem Heijkamp, Bart van 

Strien, Frits van der Schaaf, Hans 

Buikema en Jelle Boer zich gemeld. 

Tevens kregen we (via Vluchtingenwerk Vianen) ook mankracht toegeleverd 

middels vier vluchtelingen uit Azarbeejan, Afghanistan en Syrië. Onder de 

strakke leiding van Dik Baars en Jos Vroege vorderen de laadwerkzaamheden 

gestaag. 
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Dankzij de goede zorgen van Agnes van der Molen 

kunnen om het middaguur de noeste werkers zich 

te goed doen aan een prima verzorgde lunch. 

 

Om 14.00 uur is de eerste oplegger – Transport A 

- geladen en kan de chauffeur – niet nadat de 

nodige formulieren zijn ingevuld en afspraken 

over de loslocaties zijn gemaakt – vertrekken richting Roemenië. Twee uren later 

verlaat de andere chauffeur de loods aan de Lange Dreef. Met beide chauffeurs 

is de afspraak gemaakt, dat ze uiterlijk op vrijdag 16 september om 9.00 uur in 

Gilau resp. Reghin zullen zijn om daar gelost te worden (door ter plekke 

aanwezige vrijwilligers, die door onze contactpersonen aldaar zijn 

gemobiliseerd). 

 

 Donderdag 15 september  

 

Dankzij broer Cock van Dik Baars worden we om 7.30 uur (keurig op tijd) op 

Eindhoven Airport afgeleverd, vanwaar we met een toestel van WIZZ-air naar 

Cluj-Napoca zullen vliegen. 

 

Na twee uur en een kwartier vliegen wordt er geland op het vliegveld Cluj-

Napoca. Het huren van een (reeds bestelde) auto duurt een halfuurtje en we 

storten ons met de gehuurde Toyota Yaris in het verkeer van Cluj, richting Gilau. 

Cluj uitrijdend worden we geconfronteerd met een menigte vrachtwagens die 

langs de weg en (af en toe ook dwars op de weg) zijn geparkeerd. Dit 

veroorzaakt het nodige oponthoud. Later vernemen we dat in geheel Roemenië 

door vrachtwagenchauffeurs werd gedemonstreerd, vanwege een komende 

lastenverzwaring vanuit de overheid aan de transportsector. Uiteindelijk komen 

we om 14.00 uur aan op camping Eldorado, waar we de komende nacht zullen 

doorbrengen (in afwachting van het transport dat – volgens afspraak - de 

volgende ochtend zou arriveren). Maar wat schets onze verbazing? Door 

gastvrouw en –heer Gyöngyi en Atilla Ianosi op de camping wordt ons verteld, dat 

het transport zo’n half uur geleden reeds is gearriveerd. 

 

Aangezien er naast chauffeur Adrian Cauc slechts 

drie vrijwilligers aanwezig zijn om te lossen, steken 

we – na het lessen van onze dorst – de handen uit de 

mouwen om te helpen. Gelet op de grote capaciteit 

van deze ingehuurde vrachtwagen kunnen al de 

goederen maar met moeite in de loods op de camping 

worden ondergebracht. Om 15.45 uur worden de 
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laatste pakketten uit de vrachtwagen gehaald en als het aan chauffeur Adrian 

ligt gaat hij meteen door naar Floresti om daar het restant van de goederen af 

te leveren (en meteen door te rijden naar huis…………………..). Echter, het is 

duidelijk, dat hij – gelet op de demonstraties op de weg – niet van de camping kan 

vertrekken. Bovendien blijkt bij telefonisch contact met Marien Kroon in 

Floresti, dat hij geen lospersoneel beschikbaar heeft, die hij voor 

morgenochtend heeft gerekruteerd. 

Wijze raad is duur: Chauffeur Adrian besluit om te overnachten op de camping, 

aldaar te douchen en met ons een biertje te drinken en een maaltijd te nuttigen.  

 

Op het terras van de camping wordt ook gedineerd door Wilma en Marco uit 

Ureterp. We komen met deze mensen – die bestuursleden zijn van de stichting 

“Wij brengen hoop” en uit dien hoofde op rondreis zijn door Roemenië – in 

gesprek en wisselen diverse ervaringen uit en worden ook telefoonnummers van 

contactpersonen gedeeld. 

 

Verder overhandigen we onder het genot van een wijntje 

een meegenomen cadeau voor Gyöngyi en Atilla Ianosi. Het 

bestuur van onze stichting had namelijk aanvankelijk de 

bedoeling om een aantal contactpersonen in Roemenië te 

laten delen in de feestvreugde van onze stichting (25-jarig 

bestaan in mei 2016). Bij de voorbereidingen van dit 

jubileum bleek al spoedig, dat het laten overkomen van 

deze contactpersonen uit Roemenië naar Vianen op de 

nodige organisatorische en financiële problemen te 

stuiten. Derhalve heeft het bestuur besloten om tijdens 

het begeleiden van het najaarstransport personen, die 

veel betekenen voor onze stichting, te verrassen met een 

pakket met oer-Hollandse producten (kaas, stroopwafels, drop e.d.).  
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Na een vermoeiende reis en het lossen van de (halve) oplegger, gaan we op tijd 

naar bed in het goed verzorgde appartement van de camping. 

 

 Vrijdag 16 september  

 

We staan op tijd op en besluiten – na telefonisch contact met Marien Kroon in 

Floresti –, dat wij vanuit Gilau rechtstreeks naar Reghin rijden. Marien heeft er 

alle vertrouwen in dat het goed zal komen met het lossen in Floresti. Later 

begrijpen we van Marien dat het lossen in Floresti – dankzij de ijverige 

chauffeur Adrian – binnen anderhalf uur is “gepiept”. 

 

Nadat we chauffeur Adrian op de camping hebben uitgezwaaid, vertrekken we 

meteen richting Reghin. De reis over de snelweg door het Roemeense 

heuvellandschap en langs Turda en Targu Mures verloopt voorspoedig. Tijdens 

een korte koffiepauze zien we plotseling de truck met oplegger van Transport B 

(richting Reghin) langskomen. Aangezien we koffie zitten te drinken, hebben wij 

er alle vertrouwen in, dat de truck met oplegger eerder in Reghin zal zijn dan 

wij. In Reghin rijden we (om half twaalf) daarom rechtstreeks naar de loods, 

waar de goederen afgeleverd moeten worden. Daar aangekomen echter een 

dichte loods, geen truck met oplegger en geen Peter Schüller. Eerst maar even 

Peter gebeld, die (op zijn zachts gezegd…..) “not amused” is: hij heeft nog niets 

van de chauffeur vernomen. Meteen daarna hebben we (telefonisch) contact 

opgenomen met chauffeur Gyuri, die ons vertelt dat hij zich tussen Targu Mures 

en Reghin bevindt…………………… 

 

Inmiddels zijn de mensen van het gemeentelijke Tuincentrum, die zullen helpen 

bij het lossen, ook bij de loods gearriveerd met een boze Peter Schüller in hun 

kielzog.  

Uiteindelijk om 13 uur zien we – wachtend op de 

hoek van de straat – we de truck met oplegger 

aan komen rijden. De chauffeur verklaart zijn 

late aankomst uit het feit, dat hij onderweg 

twee maal is aangehouden vanwege het feit, dat 

de lading niet goed was geborgd middels banden 

en het ontbreken van een “clean-verklaring”. 

Maar dankzij de overvloedige bemensing uit 

het gemeentelijk Tuincentrum is de 

oplegger in anderhalf uur gelost. Tot hun 

volle tevredenheid wordt de complete 

losploeg beloond met fonkelnieuwe 

(door)werkkleding en een set schriften. 
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Voordat we naar het hotel gaan, gaan we nog even naar de Evangelische Kirche 

waar Peter ons rondleidt door zijn “Saksische Museum”. In het kader van de 

Saksische Dag, die op zaterdag (24 september) in Reghin wordt gehouden en 

waar 2000 Saksen uit geheel Transsylvanië worden verwacht heeft Peter in een 

vleugel van de kerk een tentoonstelling ingericht met Saksische klederdrachten 

en allerlei oude attributen (wandkleden, strijkijzers, potten en kannen). De 

Saksen hebben zich al sinds de dertiende eeuw in deze landstreek gevestigd en 

door de eeuwen heen hun cultuur en identiteit weten te behouden. 

 

In het hotel aangekomen verrassen we tijdens het avondeten Peter met zijn 

“jubileum-cadeau”, dat hij erg kan waarderen. Na deze tumultueuze dag zoeken 

we op tijd onze bedden op. 

 

 Zaterdag 17 september  

Conform afspraak arriveert Peter Schüller klokslag 9 uur in het hotel. Aangezien 

het hotel vandaag – vanwege een bruiloft – de gehele dag met aansluitende nacht 

volgeboekt is, gaan we vandaag naar Gledin en blijven daar ook slapen. Gledin is 

voor ons geen onbekende bestemming, aangezien we in dit plaatsje in een uithoek 

van de regio Mures ook twee jaar geleden zijn geweest en daar toen een 

wasmachine hebben afgeleverd. 

 

Gledin is een klein plaatsje, waar de Orthodoxe priester Ioan, die – hoewel hij 

zelf in een eenvoudige woning is gehuisvest – het beheer heeft over een 

schitterende kerk, een prachtig jongerenverblijf en een fraaie kiosk (met 

koperen dak en daaronder een kapel voor allerlei activiteiten).  

Was twee jaar 

geleden de fundering 

van een “Altenheim” 

voor ca. tien personen 

zichtbaar, nu kunnen 

we door het 

imposante gebouw 

wandelen en is men 

volop bezig mrt de 

afbouw. Het is de 

bedoeling, dat het 

gebouw op 25 juli 

2017 in gebruik wordt genomen. Daarnaast is priester Ioan druk doende om 

wekelijks in het jongerenverblijf 20 tot 40 jongeren te ontvangen voor een 

compleet programma met discussie, dans, toneel, schilderen van iconen enz.  
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In het jongerenverblijf hebben we ’s morgens een ontmoeting met zo’n twaalf 

jongens en meisjes (in de leeftijd van vier tot tien jaar) uit het plaatsje. Deze 

jongeren wordt wekelijks door een dame en een heer voorgelezen, wat door hen 

erg wordt gewaardeerd. Op vragen van Peter wordt erg enthousiast gereageerd. 

 

Aangezien priester Ioan ’s middags een begrafenis moeten leiden, gaan we op 

voorstel van Peter door naar Bistrita, een stad van 70.000 inwoners, waar we de 

markt bezoeken, de lunch gebruiken en een oude kerk met toren bezichtigen. 

Terug in Gledin gebruiken we de maaltijd met priester Ioan, die vervolgens in de 

kapel voorgaat in een avondgebed. Nadat Peter weer richting Reghin is 

vertrokkene, nestelen we ons in het jongerenverblijf en slapen in deze locatie 

“aan het einde van de wereld”. 

 

 

 Zondag 18 september  

 

Met priester Ioan hebben we afgesproken, dat we om 8.00 uur het ontbijt 

zouden gebruiken. Even voor dit tijdstip staat hij ons al te wenken om te komen 

eten; hijzelf moet om 8.30 uur voorgaat in een eredienst……………. Echter, 

vervolgens blijkt, dat er problemen zijn met de gasfles, waardoor de beloofde 

koffie in het gedrang komt. Enkele minuten voor 8.30 uur kan echter toch de 

koffie worden geserveerd………………… Gewapend met enkele flessen wijn en een 

brood vertrekken we weer (over rustige landwegen) richting Reghin, waar we 



 8 

hebben afgesproken, dat we ons om 9.45 uur zullen 

melden bij de notabelen van de Evangelische Kirche en 

ds. Johann Zey, die om 10.00 uur zal voorgaan in de kerk 

in Reghin.  

Tijdens de 

dienst – 

waarin de 

liturgie en 

gewoonten 

uit de 

Lutherse 

kerk worden 

gevolgd – worden we voorgesteld aan de gemeente. De voorganger houdt een 

inspirerende preek over Romeinen 6 (Het geloof in Jezus Christus). 

Na afloop van de dienst worden in de pastorie met de notabelen nog wat kerk 

gemeentelijke zaken doorgesproken, waarbij het voornamelijk gaat over de 

Saksische Dag, die zaterdag (24 september) in Reghin wordt gehouden en waar 

2000 Saksen uit geheel Transsylvanië worden verwacht.  

 

’s Middags besluiten we om de dorpen Ideciu de Jos en Ideciu de Sus te 

bezoeken. Twee jaar geleden werd in eerstgenoemde plaats de kerk 

gerestaureerd, terwijl in de tweede plaats er plannen waren om van de Duitse 

school een “Altenheim” te maken. 

 
Bovendien hebben we ’s morgens gehoord, dat daar – met financiële steun uit 

Oostenrijk en Luxemburg – de toren van de kerk is gerestaureerd en op zondag 

25 september zal worden ingewijd. En inderdaad de kerk en de kerktoren staan 

er na de facelift weer keurig bij, maar de aanblik van de Duitse school maakt ons 

verdrietig: kort nadat we in 2014 daar ter plekke waren, is men met de 

verbouwing tot een “Altenheim” gestopt en sedertdien is er niets veranderd ………  
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 Maandag 19 september  

Na wat huishoudelijke verplichtingen (kopen van kaarten en postzegels) melden 

we ons om 10.00 uur bij de loods, waar Peter Schüller op het punt staat om met 

zijn manschappen richting Evangelische Kirche te gaan. De vanuit Nederland 

meegebracht stoelen (100 stuks) moeten namelijk in de kerk worden geplaatst en 

er is nog het nodige te doen: schoonmaken van de bovenverdieping van de kerk, 

afstemmen van de geluidsinstallatie en verder inrichten van “Saksisch Museum” 

enz. Daarnaast heeft Peter een interview met de plaatselijke televisiezender 

gearrangeerd. Dit interview is inmiddels al via You Tube te bekijken. Verder gaan 

we met een busje nog een aantal naakte poppen uit het plaatselijke museum 

halen, die in de kerk worden aangekleed. 

 

Vervolgens nemen we een kijkje in de naastgelegen school: we horen dat er 

achttien Duitstalige klaslokalen, drie Hongaarse en twee Roemeense klassen zijn. 

We bezoeken enkele klassen, waar we de schoolmeubeltjes uit Vianen kunnen 

bewonderen. De meegebrachte schoolmeubeltjes - ter vervanging van de zeer 

gebrekkige oude meubeltjes – worden in dank aanvaard.  

 

’s Middags is er een ontmoeting met de burgemeester van Reghin, Maria Precup 

gepland, maar deze afspraak kan niet doorgaan vanwege het feit, dat de 

burgemeester niet in de stad is vanwege een bruiloft elders. Op het 

gemeentehuis aangekomen blijkt de locoburgemeester, Endre Márk, ons te woord 

te willen staan. 
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Met deze politicus uit de Hongaarse gemeenschap van Reghin houden we het 

interview, dat oorspronkelijk met Maria Precup is gepland. Bovendien 

overhandigen we aan hem het jubileum-cadeau (t.b.v. Maria Precup). Het 

interview is elders opgenomen in deze nieuwsbrief.  

 

We maken vervolgens met Peter de afspraak, dat we elkaar ’s avonds bij een 

maaltijd zullen ontmoeten en vervolgens afscheid zullen nemen. Wat schetst 

onze verbazing? Op het afgesproken tijdstip komen Peter met zijn vrouw en 

burgemeester Maria Precup het hotel binnenwandelen. Tijdens het diner spreken 

we met behulp van Peter als tolk – Maria spreekt alleen Roemeens – alle lopende 

zaken en problemen van Reghin door (een blauwdruk van het interview met Endre 

Fránk) en leggen de situatie in Vianen uit (stand van zaken binnen onze stichting, 

komende gemeentelijke fusie binnen Vijfheerenlanden). Na afloop van het diner 

wordt allerhartelijkst afscheid genomen van onze vrienden uit Reghin.  

 

 Dinsdag 20 september  

 

Om 9.15 uur vertrekken we uit Reghin om (via binnenwegen, met prachtige 

landschappen en vergezichten) op weg te gaan richting Gilau.                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 Om 12.30 uur komen we aan en na een lunch bij Vila Gong gaan we op weg 

richting Cluj, waar we om 15.00 uur een afspraak hebben met Petru en Rodica 

Morar, de leidende mensen achter de Christelijke stichting in Cluj, die zich inzet 

voor de verslaafden en minderbedeelden in deze stad. De ontmoeting is hartelijk 

– Petru staat ons al op te wachten – en de meegebrachte medicijnen en het 

jubileum-cadeau worden in dank 

aanvaard. De stichting floreert: er 

wordt volop gebruik gemaakt van de 

therapie-instrumenten (met behulp van 

een drietal therapeuten), in de 

ontmoetingsruimte worden cursussen 

gegeven met het oog op verslaving e.d. 

en van de apotheek wordt door de 

kanslozen van de stad frequent 
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gebruik gemaakt. Petru vertelt, dat hij dankzij een weldoener uit Sleeuwijk 

relatief goedkoop (en af en toe voor niets) aan medicijnen kan komen. 

 

Met Petru wordt afgesproken, dat hij de op de paklijst aangegeven goederen (en 

wat ons betreft meer dan dat) kan ophalen op camping Eldorado. Vervolgens gaan 

we weer richting Gilau, waar we (na de afgelopen vermoeiende dagen) van een 

avondje rust genieten. 

 

 Woensdag 21 september  

 

Na een welvoedend ontbijt vertrekken we naar Floresti, waar we om 10.00 uur 

een afspraak hebben met Marien Kroon van de stichting Charis. Een stichting die 

heel veel goed werk verricht te midden van de Roma’s in deze stad: voorlichting 

aan vrouwen (hygiëne, opvoeden van kinderen, anticonceptie), scholing van 

kinderen en organiseren van cursussen. Zoals aangeven ligt de nadruk op vrouwen 

en kinderen; mannen zijn nauwelijks bereikbaar en de jongelui vertrekken 

richting West-Europa.  

 

De wijk binnenkomend worden we 

geconfronteerd met Napels-achtige 

toestanden: een complete vuilnisbelt langs 

de toegangsweg. Marien vertelde, dat het 

contract met de (particuliere) 

vuilnisophaaldienst niet is verlengd, wat 

leidt tot zulke toestanden! 

 

Met Marien bespreken we de behoeften 

van de stichting en overhandigen hem 

ons jubileum-cadeau; ondertussen komt 

er een viertal mensen van een stichting 

uit Joure binnen. Na enig heen en weer 

gepraat gaan we de gebouwen van de 

stichting bekijken: het kantoor, het 

centrum, de speeltuin, houtopslag (voor 

de centrale verwarming) en de school. 

Een wandeling door de wijk wordt (om 

veiligheidsredenen) afgeraden, waarna 

we afscheid van elkaar nemen. 

 

Nadat we een stuwmeer in de bergen in de omgeving van Gilau met een daar 

onder gelegen forellenkwekerij hebben bezocht, gaan we op het vliegveld van 
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Cluj-Napoca onze huurauto inleveren. 

Met een taxi, dwars door het drukke 

verkeer van Cluj-Napoca, arriveren we op 

camping Eldorado. 

Al puzzelend brengen we, onder het 

genot van een glaasje wijn, deze laatste 

avond in Roemenië door in het 

appartement van camping Eldorado.       

 

 Donderdag 22 september  

 

Er is een tijd van komen en een tijd van gaan: deze week, die werkelijk is 

omgevlogen, nadert zijn einde. Gelet op alles wat we hebben gezien en 

meegemaakt, vinden we het ook weer fijn om onze belevenissen in Vianen en 

omstreken te ventileren.  

 

Om 4.30 uur tikt het klokje van gehoorzaamheid en staan we weer naast onze 

bedden. Om 5.15 uur staat een door Atilla geregelde taxi gereed om ons weer 

naar het vliegveld te brengen; ons vliegtuig vertrekt namelijk om 7.10 uur. 

Correct op het afgesproken tijdstip gaan 

we op weg naar Nederland, waar we om 

8.40 uur – een uur winst vanwege een 

andere tijdzone – op luchthaven Eindhoven 

Airport landen. Zoon Kees en kleinzoon 

Ruben van Dik staan ons daar op te 

wachten en om 10.15 uur kunnen we onze 

vrouwen weer begroeten. 

 

De begeleiding van dit transport is – wat ons betreft - naar volle tevredenheid 

verlopen: bestaande projecten zijn bezocht, reeds bestaande contacten zijn 

bestendigd en verder aangehaald en nieuwe contacten zijn gelegd. Bovendien 

hebben we ons ervan kunnen vergewissen, dat alle goederen op de goede 

bestemmingen terecht komen. 

Gelet op de warmte en dankbaarheid, die we in de plaatsen waar we komen, 

ondervinden en de noodzaak om goederen te blijven sturen om de armlastige 

bevolking van Gilau, Floresti, Cluj en Reghin in deze economisch moeilijke tijden 

te ondersteunen, is het wat ons betreft geen punt: we blijven volharden in het 

inzamelen en versturen van goederen!  
  

      Dik Baars 

Jan van Beek 
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