Rumænien afdelingen´s beretning for 2012
Første tur til Rumænien i 2012 var fra 24 marts til 1 april. Det var kun en besøgstur som gik til Iasi – Onesti
og Bukarest. I Onesti besøgte jeg det Danske ægtepar Lykke som bor der. De har siden 2009 modtaget 6 del
transporter fra ØB. Med disse ting har de hjulpet mange fattige familier. De har indrettet 2 dejlige
søndagsskole lokaler, det ene over kirken i Tamasoaia har de bygget. De arbejder med 2 landsbyer 25 km
fra Onesti hvor de bor i en lejlighed. Vi besøgte 2 skoler og en børnehave som havde spurgt efter
skolemøbler. Den ene skole havde Lykke møbler stående til 1 klasseværelse og dem leverede vi dagen efter,
vi læssede dem på taget af Lykkes bil. Skolerne spurgte efter 0-klasse møbler. Der var besluttet af
myndigheder at alle skoler nu skulle have 0-klasse. Jeg lovede at forsøge at skaffe til skolestart 15
september. Det viste sig at jeg kun kunne skaffe 10 og nogle 1 klasse møbler. Der var ellers 2 skoler som
lukkede men møblerne skulle gemmes til midt i September.
Den første transport blev læsset fra det nye lager på Rønhave ved Sønderborg den 19 juli. En i Esbjerg
havde skaffet 11 el master som skal bruges til en bro i landsbyen Bilca. De blev læsset i Esbjerg dagen før og
de fyldte næsten hele bunden af sættevognen, det var en opgave at læsse denne transport, heldigvis gik
det godt og ingen kom til skade. Transporten gik til landbrugsskolen ved Iasi, de har modtaget mange
transporter. De fik 33 senge og madrasser, 17 sække dyner og puder, 9 kasser køkkenting/ porcelæn, 50
stole og 11 kantine borde m.m. Næste stop var ca. 3 timers kørsel efter ved Negoiesti skole ca. 12 km efter
Onesti. De fik 20 børnehave stole, 1 klassesæt til skolen i landsbyen Gutinas 3. klasse. Skolen fik 1 tavle, 3
skabe/reoler, 114 stole, 25 2. mands borde, 64 1. mandsborde og 2 kateter. Ved aflæsningen her måtte vi
kæmpe med masterne og 35 graders varme. Næste stop var kirken i Cornatel, her blev alle Lykkes ting
læsset af bag plankeværket. Her måtte jeg opgive at hjælpe på grund af varmen og mit blodtryk. Lykke fik
173 stole, 10 div. møbler, 7 køkkenting/ porcelæn, 44 sække tøj, 6 kasser sengetøj, 2 støvsuger, 9 kasser
perler, 26 skoleborde, 1 keyboard, 1 seng med madras, 3 EKG apparater med 7 kasser papir, 2 udv. Døre, 1
toilet-håndvask, 1 vaskemaskine og et sæt køkken elementer. Sidste aflæsning var på kommunens plads,
Borgmesteren skaffede en truck for aflæsning af el masterne og det var rart. Alle i følgebilen var denne
gang fra Kegnæs, de 3 havde aldrig været i Rumænien før, jeg tror nok jeg må sige det var alle tiders tur for
dem, men det er det normalt altid.
Min mor har taget al min tid hele sommeren så der er ikke sket så meget. Jeg besluttede at sende en ½
transport, det syntes jeg at jeg kunne overskue. Den 2. transport nr.50 blev læsset 21 nov. Den gik til
Filiantrop i Cluj og til Lykke i Onesti ( kirken i Cornatel). Filiantrop fik 33 div. møbler, 2 kasser briller, 6
madrasser, 75 kasser tøj, 15 sække legetøj, 4 EKG apparater med papir, 3 cykler og 11 kasser porcelæn.
Lykke fik 19 div. møbler, 46 skolestole, 11 køkkenting/porcelæn, 30 sække tøj, 31 borde, 2 dyner, 1
keyboard, 5 madrasser, 6 døre, 1 vindue, 5 overheat projektor, 3 hvidt lærred, 4 ovne/ blæsere, 1 køleskab
og 8 bordplader. Til skolen i landsbyen Negoiesti ( den som fik i sommer) havde vi 24 1. mands skoleborde
med stole og 2 overhead projektor. På begge ture har vi set hvad de leverede ting bliver brugt til, ligeledes
har Lykke fortalt os om deres arbejde og de gør virkeligt meget for at hjælpe de fattige. Børnene gør de
rigtigt meget for. Vi i denne følgebil kunne ikke rigtigt nyde naturen da der var meget tåge og denne gang
var det koldt. Så som plaster på såret, besøgte vi Bukarest og så parlamentet m.m. Det var deltagerne
meget godt tilfreds med.

Vi besøgte en skole som meget gerne vil modtage 4 klassesæt som skal bruges 2 gange dagligt. I Iasi har vi
også en ordre på skolemøbler. Landbrugsskolen vil gerne have 30 senge mere. Så vi er ikke arbejdsløs, vi
skal bare finde de efterspurgte ting. Fattigdom i Rumænien breder sig, arbejdsløsheden er stor og leve
omkostninger stiger og stiger. De fattige føder stadigt mange børn og her er nøden stor.
Der er ingen tvivl om behovet er stadigt stort i Rumænien og jeg vil stadigt gerne sende skolemøbler selvom
ØB har sendt rigtigt mange til stor glæde og gavn. Der er til nu sendt 5218 skoleborde og 7816 stole, de har
gjort en meget stor forskel i de klasseværelser som de i dag står i. I alt 49 skoler har modtaget møbler,
derved er rigtigt mange børns skolegang blevet forbedret meget med vores hjælp. Jeg er sikker på at jeg
finder skoler som stadigt har behov for gode brugte skolemøbler. Men økonomien eller pengene til
transporterne bliver et større og større problem. Vore transporter er ikke nogen tilfældigheds transporter,
de er nøje planlagt og efterspurgt af modtager, som vi ofte selv har fundet og set et behov for. Følgebilerne
er som sædvanligt betalt af deltagerne selv.
Jeg vil gerne sige tak for alle tingene, tak for pengene som ØB har modtaget, tak for hjælp ved afhentning af
ting og læsning af sættevogne uden dette kunne ØB ikke gøre noget. TAK nok en gang.
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