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Transport naar Roemenië
Op donderdag 10 november 2016 vertrok een vrachtwagen met hulpgoederen naar
Alexandru Vladescu in Roemenië. De vrijwilligers hebben onder andere de volgende spullen
ingeladen:
43 dozen babyspullen, 6 borstprothesen, 10 dekbedden, 19 eenpersoonsmatrassen, 21
medische eenpersoonsmatrassen, 3 driewielers, 4 fietsen, 1 hometrainer, 20 dozen
ziekenhuismateriaal, 1 krat incontinentiemateriaal, 28 dozen met jassen en jacks, 2 kasten, 4
dozen kerstspullen, 5 kinder-/ campingbedjes, 20 dozen kinderkleding, 39 dozen met lappen
stof, 100 dozen mooie kleding, 1 naaimachine, 21 rolstoelen, 51 dozen schoenen, 10
schoolborden, 35 schooltafeltjes, 13 schoolstoeltjes, 6 scootmobielen, 357 zakken kleding,
92 dozen kleding voor volwassenen.

Uitladen in Buzău

Beste vrijwilligers van Stichting Kinderen in Nood,
Wat een vreugde toen Alin Vladescu aankondigde dat er een transport hulpgoederen naar
ons gestuurd zou worden. Want veel mensen hebben hierom gevraagd dus de vreugde was
groot.
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Allereerst was ik blij dat Alin contact opnam met het transportbedrijf en ik van tevoren wist op
welke dag en op welke tijd de vrachtwagen aan zou komen. Het transport arriveerde precies
op de geplande tijd. Daarna vernamen we dat de nieuwe projecten Ojasca Ziekenhuis en
School ‘St. Andrew’ (nummer 12) in Buzᾰu jullie aandacht heeft en dat jullie het voor elkaar
hebben gekregen om enkele van de spullen die zij nodig hebben te verzamelen.
Wij waren hier natuurlijk blij mee, ondanks dat het zeer koud was en de wind beukte, zoals
was voorspeld. We konden de grote en zware goederen enige uren op het schoolplein
neerzetten, zodat ze geen schade zouden veroorzaken aan de gymzaal.

De door jullie gestuurde goederen werden als volgt verdeeld:
 De Pietroselele Hal in Glodeanu Sarat en arme mensen ontvingen kleding, dekbedden,
slaapzakken, dekbedden, kussens en een vloerkleed.
 Ziekenhuis spullen, meubilair en matrassen gingen naar het Ojasca ziekenhuis in Sapoca,
het oncologisch ziekenhuis in Buzᾰu, het tehuis voor gehandicapten CITO in Rᾰmnicu
Sᾰrat.
 Een doos met borstprotheses en pruiken ging naar het kankerziekenhuis in Buzᾰu.
 De postoel en de douche stoelen waren voor het Psychiatrisch ziekenhuis in Sapoca, de
palliatieve afdeling van Ojasca en het oncologisch ziekenhuis van Buzᾰu.
 Dev gemeente Glodeanu Sarat ontving drie scootmobielen. Alexandru Stelian in Smeeni,
Ion Soare in Buzᾰu en Dan Neacsu in Buzᾰu kregen een scootmobiel.
 Rolstoelen gingen naar Glodeanu Sarat, het oncologisch ziekenhuis in Buzᾰu, Ojasca
ziekenhuis in Sapoca en naar enkele personen in Buzᾰu.
 Incontinentie materiaal ging naar het ziekenhuis in Buzᾰu en naar Ojasca.
 Ziekenhuisapparatuur naar het oncologisch ziekenhuis in Buzᾰu.
 Het oncologisch ziekenhuis in Buzᾰu, Ojasca ziekenhuis in Sapoca, enkele
burgemeesters en de regio Buzᾰu ontvingen ziekenhuiskleding.
 De schoolmeubels gingen naar School ‘St. Andrew’ in Buzᾰu.
 Het oncologisch ziekenhuis in Buzᾰu en ‘St. Andrew’ in Buzᾰu kregen televisies.
 School ‘St. Andrew’ in Buzᾰu ontving ook computers en kerstartikelen.
 Fietsen naar de hal in Smeeni.
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 Kleding ging naar het tehuis voor gehandicapten CITO in Rᾰmnicu Sᾰrat, de Pietroselele
Hal in Glodeanu Sarat, het tehuis in Stâlpu en naar vrijwilligers.
De schoolborden hielden voor de gym. Wij krijgen veel verzoeken om schoolborden.

De ziekenhuiskleding is zeer welkom. Ziekenhuizen vragen nog steeds om rubber
handschoenen en schoonmaakspullen.
Scholen blijven smeken om meubilair: banken, stoelen, kasten, schoolborden, schoolspullen,
vellen papier, kopieerpapier, schrijfmateriaal, kantoorbenodigdheden, alles wat leerlingen en
scholen kunnen gebruiken.
Alle instellingen die goederen hebben gekregen doen jullie de groeten, zij zijn dankbaar voor
jullie hulp en wensen jullie een goede winter.
Het meest opgewonden waren de gezinnen die een scootmobiel kregen. De zoon van
Alexandru Stelian in Smeeni, Ion Soare in Buzᾰu en de vrouw van Dan Neacsu in Buzᾰu.
Zijn vrouw huilde van blijdschap en zijn dochter was zeer blij dat haar vader nu mobiel is.
Meneer Ion Soare wil jullie graag ontmoeten en de mensen zien die hem zo veel plezier
hebben gegeven.

De dochter van meneer Neacsu
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Nogmaals, allemaal hartelijk bedankt voor alles wat jullie doen en wij wensen jullie
gezondheid om jullie enthousiasme en geloof in de mensen te behouden.
Met vriendelijke groet,
Laura en Alexandru
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