
 Ik breng Elvis, 
Armani en Yasmina naar 

huis. Als we er bijna zijn zegt 
Armani (7 of 8 jaar oud) in zijn 

beste Roemeens: Er komt water 
van boven. Ik kijk hem aan en 

denk ‘water van boven’. Ja, 
mevrouw, er komt water van 

boven! ...nu voel ik het ook, het 
begint zachtjes te regenen.

Ik zeg tegen Armani 
‘Plouă’ – Het regent.’ 

Mijn eerste dag was een reisdag en ondanks dat 
ik in quarantaine moest mocht ik gewoon met 
het openbaar vervoer reizen, uitstappen bij het 
tankstation en kreeg ik in Medgidia ook een dikke 
knuffel toen ik werd opgehaald bij het ‘busstation’. 
Het voelde een beetje dubbel. Ook omdat ik had 
gehoord dat er in sommige delen van Roemenië 
streng gehandhaafd wordt op de quarantaine 
regels. Daar heb ik mij in de tien dagen wel zorgen 
over gemaakt.

Er was door Ana en 
Ovidiu (het zendeling 
echtpaar waar ik veel 
mee samenwerk) al 
in heel veel voorzien 
en er stond zelfs een 
hometrainer op mijn 
slaapkamer. Nog 
nooit eerder gezien 
in Roemenië, een 
cadeautje van Boven. 
Elke ochtend zette ik het 
raam open en scheen de 
zon mooi naar binnen 
en kon ik heerlijk  fietsen 

op de hometrainer. Zo was het eigenlijk best 
goed vol te houden. Ook had ik tijd genoeg voor 
stille tijd en vervolgde ik mijn cursus Roemeens 
voor gevorderden, - ik blijf het lastig vinden die 
extra letters de ă, de â, de ş en de ţ. Wel miste ik 
aanspraak en gewoon mensen om mij heen, het 
enige wat je hoorde waren de kinderstemmen van 
buiten. Ondanks dat het best goed te doen was, 
was ik heel blij dat ik na tien dagen quarantaine 
eindelijk mocht beginnen!

Eerst de ontmoetingen met oude 
bekenden zoals Nicoleta, Ana, Larissa 
en Salomea en daarna kwamen rond 
9 uur de kinderen. Ze herkenden me 
nog: Sandraaa!!! en een dikke knuffel, 
Doamnă Sandra en weer gevolgd 
door een dikke knuffel. Veel bekende 
gezichten kwamen binnenlopen, maar 
ook kinderen die ik nog nooit eerder had 
gezien. 

Bij het gebed voor het ontbijt werd er 
door één van de kinderen ook gedankt 
voor mijn komst naar Medgidia, zo lief.

Zelf bleef ik niet in Medgidia maar ging ik 
die dag met Ana en Lily naar het project 
in Valeni. De kinderen die hier wonen 

spreken Turks.  Wij geven Roemeense les in één 
kamer van 3 bij 4,5m met een keukentje erbij. Wij 
hebben het geluk dat er bij ons stromend water is, 
maar de meeste mensen halen dat bij één van de 

drie waterpunten die het 
dorp heeft. Elektriciteit 
is er ook niet, gelukkig is 
er wel een houtkachel en 
een gasfornuis waarop 
we water kunnen koken.  
Vandaag krijgen de 
kinderen schrijfles, de 
letter ‘a’ of voorbereiding 
op het schrijven van 
letters door het maken 
van lijntjes. Ook is er tijd 
om te kleuren, en krijgen 
de kinderen een broodje 
en een beker yoghurt. 

Vanwege de coronarestricties mogen we alleen 
verpakt eten uitdelen. Verder lopen we hard op 
het terrein: wie is het snelste beneden! 

Tot slot vertelt Ana in het Turks een Bijbelverhaal. 
Aan de platen te zien, en aan de melodie van het 
lied te horen en de gebaren te zien, ging het over 
een wijs man die zijn huis op de rots bouwde. 
De jongste kinderen, ongeveer tot en met 9 jaar 
oud, praten bijna geen woord Roemeens. Wij 
leren ze nu ‘Dankjewel’ zeggen en ‘Tot ziens’. 
Op simpele vragen als hoe oud ben je of wat is 
je naam kunnen ze antwoord geven. ’s Middags 
herhalen we het programma en rond half vijf zijn 
we terug in Medgidia. Tijdens een huisbezoek krijg 
ik na een paar dikke knuffels de volgende vraag 
“Heb je ook ballonnen?”. Uiteraard heb ik die bij 
me en dus ben ik bij het weggaan vijf ballonnen 
armer, maar voel me rijker.

În carantina
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Paasfeest in Valeni 
Voor het vieren van Pasen hadden we voor ieder kind 
een cadeautje gemaakt: een zakje met een schrijfblokje, 
een pen, voor de jongste kinderen een speeltje en een 
sleutelhanger of armband voor de oudste kinderen, 
een pakje zakdoekjes, een tandenborstel, tandpasta, een lolly en nog iets lekkers. Ook hadden we 
vruchtencake meegenomen en waren er chocolaatjes om er een echte viering van te maken.

Om 11 uur kwam de groep met jongste kinderen en 
gelukkig was Emirhan (een jongen uit de oudere groep)  
er om te helpen met vertalen. De jongste kinderen 
spreken namelijk bijna geen Roemeens en ik zo goed 
als geen Turks. Net als anders startten we met handen 
wassen, het noemen van je naam, bidden en eten. 
Daarna gingen de kinderen naar binnen en vroeg Ana 
aan hen welk feest binnenkort gevierd wordt. Een aantal 
kinderen wist dat het bijna het einde van de Ramadan 
is, maar niemand wist ook maar iets over Pasen. Toen 
Ana het Paasverhaal vertelde en de plaat liet zien dat 
Jezus bloedend aan het kruis hangt, zag je de kinderen 

schrikken. Ze vroegen: ‘Is dat bloed?!’ Emirhan benadrukte nog een keer dat het echt bloed was dat 
uit Jezus wonden kwam. Bij het horen van de opstanding van Jezus zag je gewoon de blijdschap en 
opluchting op de gezichten van de kinderen. Na het zingen van een lied en gebed, gingen we weer naar 
buiten om te kleuren, iets wat jong en oud hier leuk blijft vinden. Na het kleuren kregen ze allemaal een 
plak vruchtencake en een chocolaatje, dit was echt een traktatie en een feest. We 
sluiten af met een ballonspel en tot slot kreeg iedereen het cadeautje mee naar 
huis, ten teken van het grote cadeau dat God ons om niet heeft gegeven, van Zijn 
grote liefde voor ons. Bij de oudste groep herhaalden we het programma. In het 
cadeau zakje van de jongens zat o.a. een kammetje van 12 cent. Die ogen van de 
kinderen, die lach op hun gezicht, die blijdschap....Als we naar de auto lopen zien 
we wat de cadeautjes betekenen voor de kinderen. Ozgin, één van de jongens, 
kwam ons tegemoet en liet vol trots zien dat hij zijn haren had gekamd, de rest 
van het zakje nog in zijn hand. Bij de waterval zaten drie meisjes Aisun, Saner en 
Yasemin op hun lolly te zuigen. Bij het huisje iets verderop liep Guylegean, uit het 
ochtendprogramma, waarschijnlijk wachtend tot haar moeder thuiskwam, met in 
haar hand het zakje, als een schat waar niemand aan mocht komen en waar ook 
niets werd uitgehaald totdat… mama het had gezien.

Als ik ooit geluk heb gezien, 
geluk zoals ik nooit 

in mijn leven weer zal zien, 
dan was ‘t dit keer ‘t geluk 

in het gezicht van die knul… 

‘Teddybeer’ van 
Gerard de Vries.

Geachte Lezers, bedankt voor het lezen van deze brief.  
In de eerste nieuwsbrief hebben we u allen geïnformeerd, 

dat Sandra voor haar kinderwerk € 1500,= per maand nodig 
heeft. Blij en dankbaar zijn we voor hen die hebben besloten 
het werk van haar te ondersteunen. Er is een prachtig begin 
gemaakt!!! Maar...we zijn er nog niet, en daarom willen we u 

nogmaals vragen om te overwegen het kinderwerk van Sandra 
te gaan ondersteunen. Dit kan door een gift over te maken op 

onderstaand bankrekening nummer.
U kunt ook nog altijd het machtigingsformulier downloaden via 

de website http://www.medgidia.nl/copii-of-love. 
Van harte aanbevolen!

Sandra Pasman
Strada Griviței   Nr. 27 - Griviței straat 27
Bloc 10 scara B             - Flat 10 trap B
Apartamentul 13          - Appartement 13
905600 Medgidia   

Een kaartje of een 
brief is altijd erg leuk om 

te ontvangen. En voor 
iedereen die via mijn 

ouders de groeten hebben 
gedaan, de hartelijke 

groeten terug!
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