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Den sidste transport dette år, havde udstyr med til: 
 

Umanitare ”Filantrop”, Cluj-Napoca,  
Centre of Care and Assistance, Hirlau, Iasi amt  
Cotnari School, Iasi Amt 
Valea Racului, School, Iasi Amt 
CFR-hospitalet, Iasi 
Maternus Centret, Iasi. 

 
Lauenborg Spedition var som sædvanlig på pletten i Cluj Napoca på aftalte tidspunkt og klar til at gå 
gennem toldbehandlingen, hvorefter del-aflæsningen til Filantrop” gennemførtes og vi kørte de ca 800 
km videre mod Iasi Amt. 
I Hirlau, ca 85 km nordvest for Iasi, bragte vi, tidligt næste morgen,  tøj og madrasser til ”Centre of Care 
and Assistance”, hospitalet med de ca 400 multi-handicappede personer, som vi besøger på næsten hver 
transport. 
Her havde man umiddelbar før vor ankomst, fået en ny direktør, der var meget taknemlig for vor donati-
on og bad os fortsætte samarbejdet. 
 
Ca 15 km sydligere,  ligger byen Cotnari, hvor skolen her ønskede andre møbler til eleverne. Byen lig-
ger i det store vindistrikt Cotnari og de fleste forældre arbejder for vingården. I flere  sammen-hænge 
betyder det en stor arbejdsrisiko og da alkoholproblemer ofte giver sig udslag i fattige familier og heraf 
børn med familieproblemer, hvilke tydeligt mærkes i skolen. Af samme årsag, forsøger man, gennem 
forskellige aktiviteter, at beskæftige børnene længere end den normale skoletid. 
Vi oplevede en flok meget interesserede og villige børn, der straks hjalp med aflæsningen af deres  
”nye møbler”. Vi stod ude i sneen og fortalte hvor vi kom fra og bad et par af eleverne forklare hvor 
Danmark var placeret på verdenskortet. Minsandten om ikke flere vidste nøjagtig, hvor vort lille land er 
placeret og kunne på engelsk fortælle lidt om Danmark og Grønland. 
Skolen er en af de bedre. Her er rent, der er varme i klasserne og her herskede en dejlig atmosfære, hvor 
smil og venlig tale gav en god stemning. Samtidig blev vi orienteret om, at netop denne skole havde fået 
til opgave, at gennemføre en opkvalificerende uddannelse for ca 150 lærere fra områdets skoler. 
Man havde udvalgt forskellige aktuelle emner og forsøgte nu at forberede de nødvendige lokaliteter. 
Man skal i gang hurtigst muligt. Vi blev bedt om et computer klassesæt, møbler til store børn, samt ud-
skiftning af de resterende børnemøbler. Efter en længere uddybende samtale, var vi overbeviste om, at 
dette er en skole, hvor udviklingen har gode vilkår og ansvarsbevidstheden er stor. Vi vil nu, gennem en 
koncentreret indsats, prøve at finde den nødvendige hjælp, samt  at anskaffe det nødvendige udstyr for 
ovennævnte opgave. For os er det at hjælpe i sådan en situation af stor vigtighed, da vi her kan hjælpe 
bredt, ved netop at sætte ind med forbedring af de tilstedeværende faciliteter til undervisernes opkvalifi-
cering.             
På grund af den megen sne og  en meget dårlig vej til skolen i Valea Racului, blev møblerne læsset af på 
Cotnari skolen. Ved vores besøg to dage senere, var alle møbler og udstyr fragtet til skolen og fungerede 
allerede i undervisningen. 
Efter aflæsningen, kørte lastbilen videre til CFR- hospitalet i Iasi. Vi havde 24 senge inklusive madras-
ser, der blev læsset af midt på den lille gade foran hospitalet. Dette var til stor gene for de ”hyperaktive” 
rumænske bilister, der ikke fattede, at vi kunne blokere ”deres” vej.  
En hurtig aflæsning og et follow-up besøg dagen efter, viste at sengene allerede var under indflytning og 
rester af de gamle senge stod allerede udenfor. Dejligt når man kan se, at det leverede virkeligt behøves. 
 



Transporten 20 - 28 November 2004 
Cluj-Napoca - Iasi Amt, Rumænien 

 - 2 - 

Nu gik turen til ”Maternus”. De unge vordende mødres hjem i Iasi, hvor man som ung gravid kvinde (12 
–18 år), uden kontakt til sin familie, kan få husly og information, vedrørende den forestående fødsel.  
 
Udover at man lærer dem de vigtige kostvaner, dels for dem selv, som vordende mødre, dels for de må 
børns vel under og efter graviditeten, gennemføres en meget positiv holdningsbearbejdning, hvor an-
svarsbevidsthed overfor barnets tarv indgår, sammen med en vigtig samfundsinformation. 
Her bringer vi babysenge, doneret af en specialfabrik Låsby, DK, brugte møbler, køkkenudstyr og tøj til 
mødrene, som hjælp til at starte den lille familie op, samt måske gøre det lidt lettere, at forberede sig på 
et nyt liv, med den førstefødte.  
Et seriøst center, der kæmper en sej kamp, i økonomisk trange omstændigheder, hvor penge til den nød-
vendige lægehjælp og medicin ikke kan hentes hos kommune eller stat.  
De unge mødre er i en tragisk situation, hvor de på den ene side forventes at  arbejde, for at klare de 
nødvendige udgifter, men på den anden side kan ikke forlade deres barn og har ingen mulighed for pas-
ning, i det familien har  ”slået hånden ” af dem. Et tilsyneladende uløseligt problem, hvor centret gør en 
stor indsats for at hjælpe. 
 
Efter aflæsningen, gav en længere samtale med direktøren os et tydeligt svar på hvad vi skal se efter i 
Dk og forsøge at bringe næste år. Et væsentligt ønske er et kontant beløb til den unge moder i udflyt-
ningssituationen, hvilket vi desværre ikke har økonomisk grundlag for alene at kunne gennemføre. 
I de følgende to dage, besøgte vi de forskellige skoler vi tidligere har hjulpet, for at se hvordan alt fun-
gerede og hvad man måske havde behov for af hjælp. Vigtigst er nok Cotnari skolens behov for nyt ud-
styr,  fordi man her etablerer opkvalificerende aktivitet for regionens undervisere. 
Dette tiltag ønsker vi at hjælpe bedst muligt, hvorfor vi nu vil søge efter møbler, landkort og andet un-
dervisningsudstyr, samt  et sæt computerudstyr, hvilket er af stor vigtighed for at børnene fra landet  
indføres i denne informationsteknologi og ikke lades i stikken i denne sammenhæng. 
 
Et besøg på Gadebørns hjemmet ”Familie Nostra” i Iasi, viste man os en nybygning, gennemført af 
centret selv, Et undervisnings-spiselokale var opført og integreret i det oprindelige enfamiliehus, der ud-
gør hjemmet for dette initiativ. Køkkenet havde undergået en positiv forandring, men den øgede størrel-
se giver nu plads til indretning af et længe ønsket større køkken, som vil indgå i den daglige praktiske 
undervisning af husets beboere. Vi vil, gennem ansøgning af finansiel support, forsøge at 
hjælpe dette center, hvor få mennesker udviser et kæmpe initiativ og skaber et positivt og opbyggende 
familieforhold for de tidligere gadebørn. 
 
Vi ønsker alle læsere og donatorer 
        
              en Glædelig Jul, samt et godt og lykkebringende Nytår 
 
og takker alle, der har hjulpet med gennemførelsen af hjælpen vi har bragt. Uden hjælp fra danske give-
re, er vort arbejde næsten umuligt. 
 
Med venlig hilsen 
 
Arne Vindbjerg 
EECA, Afdelingen for Rumænien 
 
 
    


