Gerliene in

ROEMENIË
Het normale leven is soms plots niet meer heel normaal. Dat werd begin van de maand
zichtbaar voor mij. De meeste kinderen waren hier erg verkouden en aan het hoesten. Een
gevaar voor Barbi. Zij kan dan heel ernstig ziek worden en in haar slijm stikken.
Dinsdagmiddag hoorde we een hoest die niet goed was, maar met siroop wel tegen te
houden is dachten we. Maar rond 7 uur merkte we op dat de hoest niet beter ging en dat
het niet goed ging met Barbi. Nadat we de kinderen rond half 9 op bed hadden gelegd werd
haar hoest nog slechter. Nog geen 2 uur later hebben de we ambulance moeten bellen, werd
ze afgevoerd en opgenomen in het ziekenhuis… Binnen 24 uur was Barbi veranderd van een
gezond meisje in een ziek meisje die als een vaatdoek tegen je aan lag te hoesten. Ik bedacht
om te zingen en haar zo rustig te houden. Gelukkig hielp dat. Ik zat met haar onder de
sterrenhemel te zingen over dat Jezus van alle kinderen houd. Ze wilde het liedje zingen dat
gaat over dat je niet bang hoef te wezen want we zijn van God. Op dat moment schoot ik vol.
Barbi was bang voor wat zou komen, verdrietig en ziek, toch kon zij dat zingen. Iets waar ik
wat van kan leren. Het leven ging hier door terwijl Barbi in het ziekenhuis lag. Na 6 dagen
mocht zij het ziekenhuis verlaten en weer terug komen bij de andere kinderen. De groep was
weer compleet. Ook deze kinderen kunnen niet met elkaar en niet zonder elkaar. Stiekem
waren ze allemaal weer blij dat Barbi weer thuis was. En ik natuurlijk
ook.
Afgelopen maand mochten wij een gift ontvangen vanuit een kerk
alhier. De gemeenschap had de gelegenheid om eten en drinken in
te leveren wat wij mogen hebben. Zoals op de foto te zien is stond
het hier bomvol. We worden zo gezegend met allemaal spullen en
kleding. Sommige producten hebben we in zo’n grote hoeveelheid
dat we er misschien wel maanden(wellicht een jaar) over doen om
het op te maken. God geeft in overvloed! Helaas komen we wel in
nood omdat er wetten en regels veranderen in Roemenië. Hierdoor
worden de lonen hoger en komt het huis 5.000 euro per jaar te kort.
Wie kan ons helpen door een sponsor te worden? Wij hebben u
nodig maar vooral de kinderen hebben u nodig!!!!!!!
Veel van de lezers schrokken van mijn vorige nieuwsbrief. Sommige dachten dat ik serieus
terug zou komen. Ik wil open tegenover jullie zijn en dus hoort die kant er ook bij. Het is niet
altijd even gemakkelijk. Het werk, de situaties en het gewone leven zijn hier soms ook
moeilijk. Opgeven is zeker makkelijker. Maar we hebben hier levens te verliezen. Deze
kinderen zijn afhankelijk van mijn/onze hulp. Zonder hulp zullen deze kinderen niets
bereiken en zal de cirkel van armoede nooit doorbroken kunnen worden. Is het een

makkelijke opgave? Nee! Is het onmogelijk? Nee! En daarom ga ik door. Er is hoop, ook in
hopeloze (lijkende) situaties.
Gelukkig zijn de ooievaars weer terug! De ooievaars? Ja de ooievaars. Dat betekend dat ze
terug zijn van hun overwintering en dat het lente word. En dat zien we. De zon laat zich
steeds meer zien en overdag en ’s nachts is het minder koud. Sommige bloementjes
beginnen open te bloeien en de
kinderen zijn weer bijna de hele dag
buiten aan het spelen. Wandelen en
bloementjes plukken is voor deze
kinderen al een heel uitje. Op een
zondagmiddag ben ik dan ook met de
meiden op avontuur geweest. We
belanndde in het mooie landschap en
gingen opzoek naar dierensporen. We
hebben heel wat kunnen vinden.
Vossenpoep, hertenpoep, vacht van
een schaap, hoeven van herten,
paardenpoep, paddenstoelen en natuurlijk verschillende soorten bloemen en blaadjes. De
kinderen waren heel enthousiast en wilde alles weten. Helaas bleven alle dieren verstopt en
lieten ze zich niet zien, maarja dat kan ook niet anders met 4 kletsende meiden 😊
Vol goede moed gaan we weer verder en proberen we met alles wat we kunnen om voor
deze kinderen te zorgen. Wij hebben uw steun en gebed hard nodig. . Wilt u alstublieft deze
kinderen opnemen in uw gebeden? Weet u niet wat te bidden? Hier zijn enkele
gebedspunten: nieuwe sponsers, voor Sandra die keuzes moet maken welke kinderen ze in
het huis erbij wilt nemen, een goede aannemer voor de keuken, voor de kinderen dat ze op
de goede weg mogen gaan, dat het ze lukt om te studeren en dankbaar mogen zijn voor wat
ze krijgen en hebben.
Vanaf hier een warme groet aan u allen!
Gerliene de Jong
PS: Bedankt voor alle lieve berichtjes en kaartjes die ik ontvangen heb. Ik voel veel
medeleven en daar ben ik jullie dankbaar voor

HIERONDER EEN EXTRA BIJLAGE!!!

EEN KIJKJE IN DE WINKEL!
Het leven hier is niet goedkoop, en toch valt het met sommige dingen erg mee. Hier onder heb ik wat
kleine voorbeelden opgeschreven om het voor jullie een beetje duidelijker te maken. De roemeense
prijzen heb ik voor jullie omgerekend in euro’s om het wat makkelijker te maken. Het is niet precies
te zeggen hoeveel de mensen hier verdienen. Dat ligt bij iedereen natuurlijk anders. Net zoals de
hoogte van de AOW en kinderbijslag. Neem alles met een korreltje zout. Het is ongeveer. De 2
belangrijkste dingen:
-

- De valuta is op 26-03-2019 1 euro = 4,7538 LEI

Volgens cijfers op internet verdiend een gemiddelde Roemeen Bruto omgerekend ongeveer

€500 euro per maand (hier val ik niet onder hoor 😉 ) In NL is het ongeveer 2,500 euro
per maand

Brood
Bananen
Luiers
Maandverband
Water
Wcpapier
Macaroni
Lippenbalsem
Sigaretten
Bier
Melkpoeder
Kattenbrokjes
Eieren
Melk
Kipfilet

NEDERLAND
Winkel: JUMBO
1 stuk €1
Per kilo €1
86 luiers voor €12
18 stuks €0,80
2 liter €0,60
40 rollen €0,95
1 kilo €1
1 stuk €0,80
1 pakje €8
50cl €1,50
800 gr €12,00
1 kilo €1,50
10 stuk € 2,80
1 liter €0,80
800 gr €7,50

ROEMENIE
Winkel: AUCHAN
1 stuk €0,70
Per kilo €2
56 luiers voor €16
18 stuks €4
2 liter €0,60
10 rollen €2
1 kilo €2,50
1 stuk €2
1 pakje €5
1 liter €0,80
800 gr €18,00
1 kilo €3,50
10 stuk €1,30
1 liter €0,70
1 kilo €5,00

In de winkels hier zijn soms dingen die ‘’net even anders’’ zijn dan ik/wij gewend zijn. Zo is op de foto links te zien dat ze
bij de Roemeense LIDL karton in de reclame hebben. En is op de rechter foto te zien wat voor soort orchideeën ze
verkopen bij de AUCHAN.

