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Lieve vrienden,
Lieve mensen, Wij willen u weer op de hoogte brengen van het wel
en wee hier in Roemenië. Het goede nieuws is dat God zorgt voor
ons en voor de armen, middels mensen, wij blijven continue
hulpgoederen ontvangen, ook financiële middelen om de
gaarkeuken draaiende te houden, inmiddels al weer 8 jaar. Op het
moment hebben wij 43 personen, wij zoeken nog steeds naar hele
armen mensen. Er zijn er veel gestorven maar er komen er nog
steeds veel bij. Onderlaatst zijn Daniel 86 jaar en Maria 92 jaar
overleden. Emila is een probleemgeval, met hartproblemen en een
bloeddruk van 200 het ziekenhuis in en thuis gelijk weer de straat
op om vuil te verzamelen voor haar uitkering van 27 euro per
maand. Ze heeft veel gezondheidsproblemen vanwege
mishandeling door man en kinderen in het verleden en is doof,
haar jongste dochter heeft onlangs een zelfmoordpoging
ondernomen en belande in het ziekenhuis. Armoede is iets wat
zwaar drukt op de generaties.

Spreek voor hen die weerloos zijn,
bescherm het recht van de
vertrapten. Spreek, oordeel
rechtvaardig, geef de armen en
behoeftigen hun recht.

Spreuken 31:8-9

!

Politiek
Wij hebben voor de 2e termijn eenzelfde burgemeester een jonge vent,
maar zo goed onderlegd en weet veel van de Europese subsidies los te
krijgen, waardoor wij voorzien worden van asfalt en grindwegen,
kapelletjes op de begraafplaatsen zodat de overledenen niet thuis
behoeven te worden opgebaard. Scholen worden voorzien van
parkeerplaatsen en nieuwe stookkachels. Het waterleidingnet is
vernieuwd en de riolen. Dus er gebeuren ook nog goede dingen.
Helaas blijft de landelijke politiek ver achter. Verleden jaar december
werd er massaal geprotesteert tegen de corruptie en het is nog steeds
zo. Ook nu in alle grote steden. De corrupte politici willen ze aanpakken,
maar die willen de wet veranderen zodat ze niet de gevangenis in
behoeven te gaan. Ze willen de lonen verhogen, u zult zeggen een goede
zaak, maar dan vertrekken alle buitenlandse bedrijven naar goedkopere
landen. En dan blijft er geen werkgever meer over het zijn allemaal
buitelandse bedrijven. En de staatsbedrijven zijn allemaal uitverkocht aan
Italie en Griekenland etc .Ook onze kok Rodica zouden wij dan moeten betalen voor een volle werkweek
terwijl ze maar 3 dagdelen werkt.
Ten tijde van het communisme had iedereen werk, als je ging trouwen kreeg je een huis en het land had
geen staatsschuld. Wat denkt u hoe de mensen hierop nu reageren? De politici van nu vullen alleen hun
eigen zakken. Maar hebben geen oog voor de bevolking.

Medische hulpgoederen
Op het moment worden alles staatsweeshuizen gesloten en overgeheveld naar de particuliere sector. Ook bij ons in de
buurt in Vladimirescu is iemand een weeshuis begonnen, wij hebben hen kunnen helpen met matrassen.
Ziekenhuisbedden en matrassen blijven continue nodig in de wijde omgeving hebben wij bejaardentehuizen en
ziekenhuizen er mee kunnen voorzien. Medische hulpgoederen zijn van groot belang, een rolstoel voor een man wie een
been is geamputeerd vanwege een infectie. Een driewieler voor de oude fietsenmaker die niet meer lopen kan vanwege
de atrose en problemen heeft met zijn evenwicht, in Nederland zou je de man 2 nieuwe heupen geven, maar dat is hier
ondenkbaar als je geen geld hebt. Krukken voor een oudere vrouw die haar bovenbeen gebroken heeft. Etc. We worden
ook regelmatig gevraagd ”heeft u tijdelijk een rolstoel te leen” of krukken of een looprekje.
Met Constantine en Dorina gaat het de goede kant uit. Hij is met behulp
van onze vorige dokter Cataline Branc (inmiddels geemigreerd naar
Japan) geopereerd in een ziekenhuis in Oradea, Hij was blind aan een oog
en bijna blind aan het andere oog, maar een oog was opereerbaar. Alle
uitkeringen van gehandicapten werden stopgezet om te forceren dat
iedereen opnieuw gekeurd zou worden en daarom werd hij gedwongen
zich te laten opereren, dus geen uitkering meer van 125 euro per maand.
Hij is gratis geopereerd maar wij hebben alle bijkomende kosten voor hem
betaald van 650 euro. En hij kan weer zien met grote bril erbij met een
oog. Maar hij kan niet werken hij is 63 jaar heeft een slecht hart, slechte
doorbloeding van zijn benen en een grote verzakking. Zijn uitkering is nu
teruggedraaid naar 8,66 euro per maand omdat hij weer kan zien. Alleen
de oogdruppels die hij permanent nodig heeft kosten al 23 euro per
maand. Maar hij is wel erg blij en zijn vrouw ook Ze krijgen als sociale
uitkering inclusief het kindgeld nog 88 euro per maand. Dus nog geen 100
euro voor een gezin met 5 personen.

!De Brug
Dit najaar hebben wij weer hulp gekregen van de gemeente “de Brug” in
Nieuwkoop, ze hebben gigantisch veel werk verzet, een hek gemaakt
rondom het terrein van de gaarkeuken wat heel hard nodig was want van
het jaar is er 2x ingebroken in de voorraadschuur, veel kip en kalkoen en
vlees uit de vriezers meegenomen. De jongelui hebben 4 vrachtwagens
hout gehakt, die wij hadden gekregen van de burgemeesters van Paulis
en Ghioroc. Een kindermiddag georganiseerd voor wel 80 kinderen,
schoenendozen gevuld met mooie cadeautjes, de kinderen hier zijn gek
op de Nederlandse jeugd en willen altijd dat ze weer terugkomen. Er is
veel werk verzet buiten de deur, bij Michaela en haar 3 kinderen een
badkamertje gemaakt met douche en toilet en voor het eerst water in de
kraan om af te kunnen wassen. Bij Constantine is veel werk verzet samen
met onze broeders van de kerk hebben ze een aanbouw gemaakt voor
een slaapkamer voor Christina en Lorena, ze sliepen met zijn vijven op
een kamer. En een douche en toilet, ook voor het eerst van hun leven
water in huis. Dankbaar voor de goede relatie met de burgemeester van Ghioroc die ons geholpen heeft met een
graafmachine. De chauﬀeur was wel dronken en nam ook nog een gedeelte van het hek mee en wilde ook nog wel extra
geld of drank, maar dat hebben wij toch maar niet gedaan. Hij moet gewoon zijn werk doen.
Verder hebben wij met de meiden nog wat huisbezoekjes gedaan bij de mensjes van het gaarkeukenproject. Die vinden
het altijd fijn om wat aandacht te krijgen, voor sommige zijn wij het enige aan contact wat ze hebben. Als je de verhalen
aanhoort waar ze doorheen gaan of gegaan zijn dan is dat ten hemel schreiend.
Iliana, voor sommige wel bekend, is een zuster uit de gemeente. Ze heeft een zwaar gehandicapte zoon van 29 jaar waar
ze dag en nacht voor zorgt. Haar oudste zoon is 2 jaar geleden overleden aan de drank en nu is haar man van 62 jaar
overleden in zijn slaap. Niet dat ze wat aan hem had want hij maakt alleen maar schandalen en ze heeft nog nooit geld
van hem gehad alles heeft hij altijd verzopen. Gelukkig heeft Iliana nog wat hulp van ons en van lieve mensen in
Nederland.

De Jeugd
Wat de gemeente betreft, de jeugd vormt inmiddels al een aardig groepje. Van het zomer hadden wij
ons gebouw ter beschikking gesteld voor een week cursus voor kinderwerkers dat was zo een
succes, vele van onze jeugd heeft meegedaan en daar hebben wij nu weer aspirant kinderwerkers
aan overgehouden. Zodat Eunike er niet meer alleen voorstaat na al die jaren.
Onze Larissa ontfermt zich over de jeugd, een Roemeense teruggekeerd uit Duitsland om de Heer
hier te dienen. Ze doet zoveel met de jeugd gaat er ook regelmatig op uit met de bus om met
andere jeugd samen te komen. Organiseert fancyfairs etc. Is ook deze zomer naar het nationaal
jeugdkamp gegaan in Bulz. Helaas waren ze na 3 dagen weer thuis. Een gigantische storm heeft de
grote samenkomst tent opgenomen, een zwaar gewonde onder een paal terechtgekomen en al het
materieel vernielt. Bij ons wat kleine verwondingen maar niet erg. Op de camping naast het terrein
waren wel 2 doden gevallen en veel gewonden. Maar volgend jaar in juli gaan ze weer naar Bulz
ondanks de schrik van dit afgelopen jaar.
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De Vrouwen
Wat de vrouwen betreft, ligt allemaal wat moeilijker, iedereen is
druk en heeft werk.Wij zijn wel een keer uit geweest om lekker
te eten, voor hun natuurlijk zoiets nieuws en bijzonder. Ikzelf
ben dit jaar nauwelijks in staat geweest om studies te geven.
In 2018 begin ik met een studie over liefde en respect in de
familie, dat behoeft hier nog wel wat aandacht. Mijn agenda is
dit jaar een medisch dagboek geworden ben het hele jaar ziek
of ziek geweest, ben er nog niet doorheen. Ik zal u alle details
besparen maar ben nu nog aan de prednison. En van alle
medicijnen die ik dit jaar geslikt heb heb ik ook nog een
vergiftiging opgelopen. Mijn man is gelukkig heel sterk en is
een grote hulp voor mij. Samen zijn wij sterk.
Om te eindigen nog een belevenis van onze oudste kleinzoon. Wij hebben hier in het dorp een
prachtig Verpleeghuis voor bejaarden, gebouwd met Europese fondsen, maar met weinig of geen
patiënten omdat het simpelweg te duur is voor de mensen. Verleden week was er een patient zoek
een oude man van 86 jaar met de ziekte van Alzheimer 2 dagen hebben politie en brandweer
gezocht en niet gevonden. Ruben zegt Joei ga jij eens zoeken met de motor, Joei is bekend met de
bergen hier vanwege de motorcross, hij heeft hem na een aantal uren gevonden, eerst zijn jas en
toen de oude man, zwaar onderkoeld twee nachten in de kou doorgebracht zonder eten en drinken.
Ruben heeft hem opgehaald met zijn jeep en hem overgeleverd aan een ambulance beneden. De
oude man was ver gelopen is altijd sportief geweest maar is denk ik verdwaald. Helaas is hij na een
dag in het ziekenhuis overleden. En wat stond er in de krant; dat de politie hem gevonden had.

!Kerst- en nieuwjaarswens
De kerst komt er weer aan, voor een ieder een drukke tijd. Ik wens jullie een fijne tijd een tijd om
eens rustig na te denken waar het in het leven nou eigenlijk om gaat, om te genieten van elkaar en
het gezin. Bid voor ons dat wij het werk wat God ons gegeven heeft kunnen blijven doen en met
vreugde. Wij wensen u allen hele gezegende feestdagen en een voorspoedig 2018.

Pieter en Petra Nagel.
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