TRANSPORT NR 16 TIL RUMÆNIEN
Cluj – Plugari – Mirlau – Iasi Bjuli – 20. Juli 2002.

Denne transport er finansieret af Mellemfolkelig Samvirke, som af staten har fået til
opgave at yde transportstøtte til humanitær hjælp. Vi er meget taknemmelige og glade
for bevillingen. Lageret var ved at sprænge. Jeg havde planlagt at holde ferie i Bucareati fra lørdag den 13. juli – 19. juli og derfor sendte vi transporter på dette tidspunkt. Vi havde planlagt at læsse søndag den 7. juli, men på grund af kørselsforbud
lørdag, nåede lastbilen ikke hjem. Mandag den 8. juli kl. 10 startede vi læsningen i
Sønderborg. Jeg havde i ugen før klargjort det hele. Vi havde med til mange, så det
var vigtigt at det blev læsset i rigtig rækkefølge. Kl. 18 var lastbilen fyldt og kun 2
planlagte ting blev der ikke plads til. Jeg skulle have været på arbejde mandag, tirsdag og onsdag, men mandag morgen fik jeg en aftale med en kollega, han ville klare
jobbet, så nu kunne jeg også komme 2 dage før af sted. Lastbilen startede tirsdag
morgen med Frank som chauffør. Følgebilen startede tirsdag kl. 04:15 fra Kegnæs. I
Sønderborg afhentede jeg Teodora Antonescu. Vi kørte den sædvanlige tur Tyskland
– Tjekkiet – Slovakiet – Ungarn. Motellet i Abonoy blev nået kl. 23:20, det havde
været en maget varm dag i bilen. Den rumænske grænse blev passeret ved middagstid, rumænsk tid. Vi kørte hen til Eva i Cluj og afleverede læsselisten til Josef. Lastbilen blev ringet op, og vi fik at vide at den var i Ungarn, og at den ville være i Cluj
torsdag morgen. Jeg valgte da at køre Teodora til Bucaresti (planlagt tog) som vi nåede kl. 01:45. Vi tømte bilen for de ting som vi havde med til hendes søster og jeg sov
en time, hvorefter jeg kørte tilbage til Cluj som jeg nåede kl. 10:45.
Lastbilen havde da endnu ikke fået fat i Josef. Han er flyttet, og har ikke telefon i den
nye lejlighed. Rumænien har lige fået nye telefonnumre; det lettede heller ikke vores
problemer. Ved 12-tiden var toldbehandlingen startet. Det var ferietid. Den sædvanlige dame holdt ferie. Hendes afløser havde ikke rutine med humanitær hjælp. Nye
toldregler og sent fremmøde på Toldkontoret, gjorde at vi ikke blev frigivet torsdag.
Som sædvanlig donerer vi hele læsset - 85 m3 –til Filiantrop i Cluj, men de får kun
en lille del af læsset. Vi fortæller Josef hvad han skal donere og til hvem, og lastbilen
fortsætter så turen til den er tømt. Doneringspapirerne blev lavet i skyggen i Eva´s
have torsdag aften. Fredag kl. 11:15 havde vi læsset af i Cluj, og fortsatte så på den
lange tur nord på over bjergene til Botosani og ud til landsbyen Plugari som ligger ca.
20 km. hullet ven fra vejen mod Hirlau.
Jeg var ved Rådhuset i Plugari kl. 21:00. Fru Borgmester Doina Buculei stod og ventede uden for. De var spændt på om lastbilen nu også kom. Det gjorde den 21:45. Vi
startede aflæsningen i skolen. De fik skolemøbler til et klasseværelse, 2 store tavler, 3
Pc’er og nogle børnehavemøbler. Inden vi forlod skolen måtte vi spise. Vi have absolut ikke tid, men det hjalp ikke. 100 meter tilbage, læssede vi af hos lægen. De fik 3
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hospitalssenge, 2 undersøgelseslejer, l gynækologiskleje, stole til venteværelse, et par
toiletstole, rollator, tæpper m.m. Her måtte vi igen spise. Hirlau måtte vi igen give et
ring, at vi har på vej. Jeg kørte igen foran og nåede Hirlau kl. 00:30. Donationspapirer
blev klaret inden lastbilen kom. Vi måtte udnytte tiden. Camin Spital Hirlau fik 25
madrasser, 13 sengeborde, 10 kørestole, 12 toiletstole, 12 pk. stiklagner, 20 pk. tæpper og dyner, sko og tøj, 4 lænestole, 1 sofa og 6 Pc’er.
Vi har fra Tipsmidlerne fået 75.000 kr. til indkøb af ting til renovering af deres meget
dårlige og defekte køkken Disse ting fik de også. Blandt andet komfur, ovn, opvaskemaskine, bordplade m.m. Klokken 03:00 var vi færdige med aflæsningen i Hirleu.
Sygehuset i Hirlau fik 12 kasser laboratorieeffekter, som også blev læsset af på Cemin Spital. Vi så nu kort deres køkken. Direktøren kørte med til Iasi som blev nået kl.
05:00. Jeg holdt på en p-plads i skyggen og sov på bagsædet til kl. 09:00. Klokken
09:30 var vi ved Cfr Surgery Hospitalet Iasi. De fik 2 operationsborde, operationslamper, tæpper og andet hospitalsudstyr.
Næste stop var ”SF Treime” spitalul Clinic de Neurochirurgie Iasi. De fik 2 operationsborde, tæpper og andet hospitalsudstyr. Her blev i inviteret ind 5 min i deres lægekantine med airconditon. Det var dejligt i sådan en varme - ca. 27 – 38 grader - uden
for. Men 5 minutter blev hurtigt til godt 1 time med dejlig frokost. 3. stop var ved Socialinspektør Carmen´s kontor. Hun fik 13 kørestole og 1 handicapcykel. Her blev
der også aflæsset 1 person-lift til en handicappet sengeliggende mand, som boede i
nærheden.
Sidste stop var på Nicolina Skole i Iasi. De fik nogle Pc’ere, og rengøringsmaskiner.
Familien Nostre (gadedrenge hjem) fik 2 kasser sko og 5 pk. telte. En familie med
mange børn fik 2 sofaer, 1 sovebriks, 2 senge, tæpper, 10 soveposer, tøj og køkkenting.
Skolen inviterede indenfor og gav dikkevarer. Det var også hårdt tiltrængt. Klokken
var nu 15:00 og jeg sagde farvel og tak for turen til Frank. Jeg fortsatte nu til Bucaresti som blev nået kl. 20:30. Efter et hurtigt tiltrængt bad, gik vi ved 21-tiden på restaurant for at fejre Teodora´s søsters 50-års fødselsdag. Så jeg nåede hvad jeg gerne
ville, men efterhånden manglede jeg også 2 x nattesøvn, men jeg har ikke et sekund
fortrudt den hårde tur. Alt lykkedes til sidst. Turens længde var på 6756 km og er
selvfølgelig betalt af mig selv.

Med venlig hilsen
Østeuropæisk Børnehjælp
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