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Dette år blev også præget af min sygdom, tilmelding af materiel var i første halvdel af året beskedent, men lidt blev der kørt til
vores lager i Rødekro. Jeg måtte ikke forlade landet før efter 1 september. Den 13 sept. kørte jeg sammen med 2 andre
medlemmer en tur Rumænien rundt, det var rart og min krop opførte sig pænt, målet var at besøge gamle og nye kontakter og se
deres behov. Vi besøgte en landsby nær Tirgu Mures, vi afhentede skoledirektøren i nabo byen Bagaciu, hun er direktør i 2 skoler.
Landsbyen hedder Delenii, direktøren viste os skolen som var halvt Rumænsk og halvt Ungarnsk. Nogle af møblerne var rimelige
men de var lånt på den anden skole og skulle tilbage når skolebyggeriet der er færdigt, det har været stoppet i 1½ år på grund af
penge mangel. Der var ca. 15 elever i hver klasse så vi forklarede at hvis der var plads i lastbilen så ville jeg komme søndag 10
oktober hvis det var ok og det var det.
Vi fortsatte til den gamle by Sighisoara, Dragulas fødeby og fortsatte til Bukarest. Næste dag besøgte vi Ceausescu´s Folkets hus
som nu er parlament, det skal ses og opleves, man kan ikke forklare dets udseende. Vi så ca 5% og rundvisningen varede 2 timer, vi
fik lov til at komme op på taget og ned i kælderen, rigtigt spændende. Revulutions pladsen med det Kommunistiske Partis
Centralkommite´ s bygning hvor fra Ceausescu holdt sin sidste tale så vi også.
Næste dag kørte vi mod nord til Botosani og senere til Ibanesti. Landbrugsskolen 26km før Iasi fik vi denne gang rigtigt set, vi brugte
næsten hele formiddagen sammen med deres direktør. Vi har givet skolemøbler til hele skolen ved flere tidligere transporter, men
de kan bruge mange andre ting : madrasser – senge- møbler til værelser – porcelæn - glas. Deres lærer kollegium bygning har været
under renovering i 2 år, det er næsten færdig, men bygmesteren er gået fallit og de har ikke penge til at færdiggøre det. Næste
besøg var ca 15 km længere mod Iasi. Denne skole har vi leveret til for nogle år siden og da bad direktøren om besøg senere fordi
skolen skulle renoveres og hun havde ikke plads til flere møbler før. De havde ønske om 3 klasse sæt og 1 klasse sæt til naboskolen
som vi også så. Marternus eller mor og barn hjemmet fik selvfølgelig også et besøg, deres lager var næsten tømt, så de ville meget
gerne snart modtage en transport.
Næstsidste dag besøgte vi landsby skolen i Mich. Kogalniceanu (den første skole i Iasi amt som vi har hjulpet for ca 10 år siden)
Skolelederen Anca manglede meget nogle børnehave stole og lidt legetøj. Hun spurgte om hun ikke måtte ringe til en større skole
måske 15 km længere ude. De har store elever fra hele området. Jeg har mange gange kørt forbi denne skole og viste at der var 2-3
bygninger/ skoler, den ene er ny. Vi ville fortsætte denne vej, så vi ventede på at direktøren ringede tilbage. Vejen Iasi- Mich.
Kogalniceanu – Plugari har aldrig været god, men nu er den forfærdelig. Vi overlevede turen og havde et besøg på ca 2 timer.
Skolen har 800-900 elever fra 9-12 kl., klasseværelserne er overfyldt der er over 30 elever i klasserne, de fleste møbler er nye, men
ikke pladser nok. Den nye skole er fra 2003 måske en af de første EU-skoleprojekt skoler, den er meget slidt, gulve har huller,
møbler er dårlige nye. Sidste bygning er gammel med 4 klasseværelser, det ene med 52 år gamle bore bænke de bør skiftes snarest.
Vi forklarede at vores hjælp tidligst kunne blive en gang i 2011. I skolen i Sipote traf vi ingen de var for længst gået hjem. I Plugari
fortsatte vi forbi skolen og op til fru X borgmester som havde fødselsdag, 60 år og havde haft sin sidste dag på skolen. Hun blev
meget glad da hun så os (måske den bedste fødselsdagsgave), sønnen som også er lærer kom og vi hyggede os et par timer, straks
kom der mad på bordet og et glas vin. Denne tur var en forsøgs tur, kunne jeg igen klare den lange tur? JA. Turen varede 11 dage og
vi kørte 5835 km, vi har selv betalt turen.
Første transport i år var ½ transport som blev læsset 7 oktober i Rødekro. Det var en meget anderledes transport, jeg var frivillig
chauffør sammen med en af mine venner og medlem af ØB Erik Jørgensen Ølgod. Jeg har det sidste år haft ting som jeg gerne ville
have til Onesti. Erik`s menighed i Grindsted havde ½ transport til samme by så vi deltes om en transport. Erik har kørt flere
nødhjælps transporter til Rumænien, han fandt en sættevogn men vi skulle selv køre. Jeg turde ikke sige ja før jeg havde kørt
forsøgs turen i september. Jeg har aldrig haft tid til at være med i lastbilen. Desværre viste det sig at sættevognen ikke kunne
rumme hvad vi havde regnet med, den var kun på 76m3 og vi regnede med 85m3,så 3 klasse sæt kom ikke med. Vi ankom som
planlagt til skolen i Delenii ca. 11.30 Søndag. Direktøren og hjælpere stod parat og aflæsning blev hurtigt klaret. Skolen fik 32 2
mands borde og 14 1 mands borde, 79 stole og 2 tavler. Efter at direktøren havde kvitteret for tingene, sorterede jeg
skolemøblerne til de rigtige klasseværelser og fandt de rigtige stole. Det er 1. klasse brugte møbler sagde direktøren.
Mandag formiddag læssede vi Lykke Olesen`s ting af i landsbyen Tamasaoaia. Her var det præsten som også er skolebus chauffør
der fik 1 en mands og 9 2 mands skoleborde med stole dertil. Han vil i kirken lave lektiehjælp for de fattige børn. Samme sted
aflæssede vi 18 stole til kirken i Bilca og en sovesofa. I landsbyen Cornatel blev resten af deres ting aflæsset i en tidligere præste
lejlighed som de har sat i stand. Madrasser og lidt møbler var til lejligheden, men det meste var til uddeling til fattige. De fik møbler
–køkkenting og tøj samt 10 en mands skoleborde til fattige hjem når børnene skal lave lektier.
Transport nr. 45 blev læsset 4 nov. i en Rumænsk sættevogn og blev modtaget i Cluj ved Filiantrop`s lager søndag 7 Nov. ½ delen af
læsset var denne gang til Cluj og Juco hjemmet. De fik 17 børnehave borde og 46 børnehave stole, 14 en mands skoleborde som
skal bruges på hospital til at spise ved,72 div. stole til hospital, 233 kasser tøj,27 kasser dyner og puder,13 kasser legetøj,12 høje
barnestole, 12 smalle madrasser,19 kasser køkkenting/ porcelæn og 12 div. møbler.
Landbrugsskolen lige før Iasi fik 52 kasser tøj, 15 madrasser, 24 køkkenting/ porcelæn, 53 div. møbler, 6 tavler, 7 skriveborde, 18
senge og 25 skolestole. De kan stadig bruge mange madrasser og senge.
Marternus, Mor og barn hjemmet i Iasi fik 21 kasser tøj, 7 høje barnestole, 1 vugge, 3 gå stativer,4 voksen senge, 35 køkkenting/
porcelæn, 2 kasser tæpper, 2 kasser håndklæder, 2 stander lamper, 37 div. møbler 16 barnesenge, 8 små madrasser.
Skoleleder Anca fra Mich. Kogalniceanu skole afhentede 19 børnehave stole og 3 sække legetøj.
I ugen lige før jul hentede vi ca.270 skolepladser og stole på Alssund gymnasiet i Sønderborg alt i rigtig god stand så lageret er
rimeligt fyldt. Jeg vil gerne takke dem som i året`s løb har hjulpet ved afhentning og læsning og damerne som har sorteret tøj og
pakket det. En stor tak skal også lyde til dem som har givet penge, uden penge kommer vi ingen steder, så rigtig stor tak.
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