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ØSTEUROPÆISK BØRNEHJÆLP 
Transport nr.43 til Rumænien 26 sep. – 3 okt. 2009 

Cluj og Iasi 
 
Denne gang var lidt anderledes som det plejer at være. Jeg var alene af sted med lastbilen sammen med 
den Rumænske chauffør Imre som kun kan Rumænsk og Ungarnsk, så der var ikke meget snak 
undervejs. Det var igen NH Trading, der lagde lastbil til. Vi kørte fra lageret i Rødekro kl.8 søndag den 
27/9. Første dag nåede vi til en rasteplads lidt før Dresden, her overnattede vi i bilen, stod tidligt op og 
fortsatte turen. Næste overnatning var omtrent midt i Ungarn et stykke forbi Budapest. Tredje dag 
tirsdag nåede vi så til Rumænien, fandt vej til Filiantrops nye lager, det ligger godt og er til at komme til 
med lastbilen. Vi ankom lidt før kl. 15, her mødtes vi så med Josef og et par hjælpere: De havde så aftalt 
at vi skulle læsse af der både til Filiantrop og hjemmet i Juco og ville så selv få Jucos ting fragtet videre. 
Filiantro fik: 14 ks. med køkkenting, 76 ks. tøj, 7 ks. legetøj og nogle andre småting.  
Til Juco var der: 18 ks. med køkkenting, 2 senge, 4 madrasser, 7 møbler, 
59 ks tøj,11 ks. legetøj, haveredskaber, 1 hospitalsseng, 1 cykel, 2 gulvtæpper, tæpper og andre småting. 
Mens vi læssede af kom Eva, Cecilie og Costache ( lederen fra Juco med korte ben). Der var ikke meget 
tid til snak, for Imre ville gerne videre. Da jeg spurgte til hele situationen i området, var svaret, at det 
ikke var bedre, tvært imod og til vinter ville det blive rigtigt slemt. Vi tog afsked og kørte videre østpå 
over Reghin og overnattede lidt før Toplita. Næste morgen kørte vi så mod Iasi. Vi var ved 
landbrugsskolen kl. 10. Her var der rigtigt mange hjælpere så efter 1½ time havde vi læsset 55m3 af. Det 
drejede sig 
om: 93 skoleborde, 138 stole, 7 katedere, 4 tavler, 4 borde, 3 ks.  
køkkenting, 16 senge, 12 madrasser, 41 møbler, 6 ks lamper og 40 ks.  
tøj. Så blev Imre og jeg inviteret på lunch sammen med tolken og skolechefen, det var dejligt. De 
takkede mange gange og vi tog afsked og kørte til det sidste aflæsningssted Marternus (Mor og barn 
hjemmet), der er ikke ret langt, så vi var klar til at læsse af igen allerede ved 14 tiden. Vi fik hjælp af 
nogle af de unge mødre og et par store drenge fra et nærliggende drengehjem. Der er i øjeblikket 5 unge 
mødre med barn og 
1 gravid. 
 
Vi fik hurtigt læsset af og snakkede lidt. De har fået ansat en ny socialassistent der kan Engelsk. Her var 
beskeden den samme, det går nu, men det bliver slemt til vinter. Maternus fik: 2 borde, 37 ks.  
køkkenting, 33 møbler, 30 ks. tøj, 8 barnesenge, 6 strygebræt, 4 ks.  
strygehjern og 1 ks. tasker. De takkede mange gange på de unge mødres vegne og vi tog afsked og kørte 
vestpå. Kl.20.30 var vi i Gheorgheni hvor chaufføren bor sammen med sin kone og to børn. Jeg blev godt 
beværtet og kom i en rigtig seng, det var dejligt. Næste morgen var jeg ude og se bedriften, der var både 
høns og ænder, grise, kaniner og får, så de var stort set selvforsynende. Det blev en oplevelsesrig dag, 
datteren kunne tysk. Efter afsked med hele familien tog jeg kl. 18 med bus – næste dags morgen var jeg i 
Budapest, havde hele dagen der – tog med bus kl.23 var i Hamburg lørdag eftermiddag – tog med tog 
resten af vejen. Det var en oplevelsesrig tur, men anstrengende. Det hele lykkedes på bedste måde 
takket være god forberedelse hjemmefra. 
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