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ØSTEUROPÆISK BØRNEHJÆLP 
Transport nr. 36 til Rumænien 25 nov. - 4 dec. 2006 
Cluj, Iasi og 3 skoler i Ciurea kommune Iasi Amt 

 
Årets sidste, og sidste transport som vi får tilskud fra Mellemfolkeligt Samvirke, blev læs-
set fra OB’ s lager i Rødekro tirsdag 21 november. Det var en Rumænsk lastbil med   en 
meget stille og rar chauffør. Han kørte denne gang med tog gennem Østrig og Ungarn ,en 
kæmpe fordel for yores ting, de var lige så flotte da vi læssede af, som da vi 1æssede. Det 
er de bestemt ikke når de har været over Polen og Ukraine, som de andre Rumænske chauf-
fører skulle køre. Følgebilen som er betalt af deltagerne selv, bestod af Carola Lindemann 
Augustenborg, Bjarne Boddum Sdr. Vilstrup, Arne Lorenzen Kegnes, og hue Elias på godt 
2 âr og Cristine Gulløv Fredericia de skulle besøge mormor og morfar i Sinnicoare lige 
uden for Cluj. Vi mødtes ved Rødekro Id. 5 Iørdag morgen 25 nov. og overnattede i Abo-
noy i Ungarn, en frygtelig lang vej for sAdan en lille dreng, men han var fantastisk. 
Søndag middag Rumænsk tid havde vi passeret grænsen. Lidt før Id. 16 var vi hos mormor 
og gensynsg1æden var stor. Efter mad og kaffe fortsatte vi alene til en anden fa.milie som-
jeg kender. Sidst pA eftermiddagen kørte vi tilbage til Cluj og besøgte Eva og hendes mor. 
Om a.ftenen gay familien Josef mad, men først blev de nødvendige donationspapirer ud-
fyldt af Josef efter vores anvisning. Josef havde talt i telefon med chaufføren og de vile 
mødes ved tolden mandag morgen a 9. Famihen Josef havde besøg af Clas fra Holland,, 
han er med i en organisation som også sender humanitær hjælp til Filiantrop i Cluj, vi har 
tidligere mødt ham. Vi soy i Vasile’ s hus. Mandag formiddag vekslede jeg penge og fik 
betalt vejafgift i Rumænien, derefter kørte vi til toldkontoret. K!. 11.40 forlod lastbilen tol-
domrAdet og var fri. Der var rigtig mange lastbiler bAde før og efter tolden, indkørslen var 
blokeret, men alligevel  klarede Josef toldbehandlingen i godt 2 timer, fantastisk godt klaret 
Josef. Josef kørte foran lastbilen til sygehuset hvor Josef og Eva er laboranter. Sygehuset er 
Spitalul de Boli Contagioase, St. Juliu Moldovan 24, Cluj. De fik 20 hospitalssenge og 23 
madrasser, Filiantrop fik nogle badevægte og 4 toiletstole m.m. som der var plads til mel-
lem sengene. Mens sygehuset personale læssede afbesøgte Carola og Bjame sygehuset, Eva 
viste rundt. K!. 13.20 var vi færdig med aflæsningen og vi fortsatte straks mod lasi hvor vi 
indlogerede os på Continental Hotel, de havde kun 2 dyre værelser som vi valgte at tage. 
Tirsdag morgen mødtes vi med lastbilen ved Cotnari og fortsatte til Hjemmet i Hlrlau som 
vi ankom til kl.9. Vi afleverede donationspapirerne til direktøren som straks ringede til lasi 
for at bekræftet om han måtte modtage yore ting. Det måtte han gerne. Alle de glade hjæl-
pere kom straks og bar tingene ind i gymnastiksalen hvor der nøje blev talt op. Vi havde 
119 collie tøj, 12 sengetøj, 2 symaskiner og 10 armstole. Viktor var tolk, vi bad om at se 
køkkenet og en glad fru administrator viste os rundt. Nu er alle yore ting monteret og de 
virker, udsugning virker og det gør en kæmpe forskel. Der var lagt nyt flisegulv og nye fli-
ser på væggene, nye vinduer og døre, malet, den ene opvaskemaskine kørte ikke nu fordi. 
de var ved at renovere der hvor den skal stå. Viktor fortalte os at det var fru administrator’ s 
fortjeneste alt sammen og det vil jeg gerne give ham ret i. De venter spændt på os til meste 
Ar, de savner vores leverance og har hårdt brug for tingene. Vi fortsatte til lasi hvor vi 
fandt en parkeringsplads til anhængeren. Næste stop var ved Marternus, mor og barn 
hjemmet. De fik 14 spisestue stole, 4 borde, 7 tøj, 16 div. møbler, 4 madrasser ,2 senge og 
nogle ruller uldtæpper. De var meget glade for tingene og håbede at vi får mulighed for at 
hjælpe dem igen til meste Ar, det betyder rigtigt meget for hjemmet og for de unge piger I 
mødre. De vil gerne modtage de strikkede 



DOKUMENTET ER INDSCANNET, ENKELTE FEJL KAN DERFOR FOREKOMME 

 2 

ting som de Danske damer strikker. Nu var det skolen i landsbyen Dumbrava, den fik 1 
k1assessætt på sidste transport og nu har vi 1 mere og 11 collie tøj og nogle ruller 
gu1vt~pper. Jeg bad dem ringe efter Borgmesteren, han var ikke hjemme, men viseborg-
mesteren kom. Han kørte sA med ud til de 2 meste skoler. Skolen i Ciurea har 242 elever 
fra 1-8 klasse, her var der problemer med at få vendt lastbilen, dårligt plads og store højde 
forskelle gjorde det svært for chaufføren, men det lykkedes og børnene kom og bar hurtigt 
møblerne ind. Der skal også være noget til meste skole sagde viseborgmesteren, jeg fortsat-
te med at læsse af til de havde nået hvad der var tiltrængt dem. De fik 42 skoleborde, 84 
stole, 3 kateter, 3 borde, 4 kontorstole og nogle ruller tæpper. Hurtigt lidt at drikke og lidt 
at spise, det bliver snart mørkt og så er det ikke let at læsse af. Sidste skole var landsbysko-
len i Picioru Lupului, her er der 100 elever fra 1 — 8 klasse. De fik 46 skoleborde, 83 stole, 3 
kateter, 1 bord, 1 køleskab og nogle tapper. Lastbilen var torn Id. 17 og da var det meste 
mørkt. Jeg takkede chaufføren for godt samarbejde og viste ham hvor han kunne vende. Nu 
havde vi tid til at snakke og smage deres yin. Da vi kom ud var der totalt mørkt ogt5.ge~, 
men vi fandt da tilbage til lasi. Onsdag formiddag kørte vi mod Tibanest kommune. Under-
vejs stoppede vi landsbyen Voinesti, jeg så på sidste tur at der ved vejen 1A en skole, som 
måske manglede skolemøbler, denne skole ville jeg gerne besøge. Det viste sig at skolen 
kun var en del af landsby skolen med 400 elever, resten af skolcn 1A på modsatte side af 
vejen. Denne bygning var rimelig men de kunne bruge I Masse sæt til 20 elever, de møbler 
som stod der var lånt fra en anden skole. De manglede også 20 stole til deres Computer lo-
kale. Vi gik tilbage til den bygning som vi oprindeligt var kommet for at besøge. Den 
trængte hårdt til hjælp, døren til det ene k1asseværelse manglede de nederste 60-70 cm, 
gulve var meget dårlige og møbler ligeså. Der var i alt 3 klasseværelser som blev brugt til 9 
og 10 Masse og 2 børnehave klasser som var meget små og med mange elever, vi finder 
ikke så små borde. Et klasseværelse var til sy-undervisning, men industri symaskinen due-
de ikke, der var 3-4 større borde. Her ville de gerne have skolemøbler. Dc ville gerne have 
3 klassesæt a’ 30 til denne bygning hvis vi får mulighed. Det var bestemt ikke et forgives 
stop vi her lavede. Får vi muligheden næste år, vil det gøre meget gavn her, og en meget 
stor forskel, og bedre hverdag for børn og 1 lærer. Det var landsbyskolen i Jigorenii som vi 
skulle besøge og monterejusterbare fødder på nogle af de borde som vi sidste efterår leve-
rede. PA den Lange ujævne transport er det ofte mange af de justerbare ben som skruer sig 
selv af. Vi samler dem op i lastbilen og afleverer dem, men ved denne skole læssede vi af 
mørke og har da ikke fundet alle. Da vi i oktober besøgte skolen opdagede jeg at de havde 
dette problem som jeg ønsker at afhj~1pe. PA tilbagevejen stoppede vi ved skolen i Glode-
nii Gundululi, Bjarne har ikke set skolen efter vi leverede møblerne sidste sommer. Tors-
dag kørte vi tjI Bukares, vi havde tid denne gang, og jeg ville gere vise Bjarne Folkets hus 
og nogle af de andre seværdigheder. Fredag var 1 dec. Nationaldagen og da var der lukket 
desværre. De andre ting så vi. Lørdag morgen startede vi på hjemturen,’ i Cluj afleverede 
vi donationspapirerne og fik kopi af toldpapirer. Lille Elias og Cristine blev afhentet i Sin-
nicoare og vi satte kursen mod Motellet i Abonoy. Vi var ved Rødekro 10 miii over midnat 
søndag / mandag. Turens længde 5381 km. 
Jeg ønsker alle en rigtig g1~deig jul og et godt og sundheds rigt nytår. Talc til alle som har 
doneret ting eller midler, uden denne hjælp kan vi ikke hjælpe i Rumænien. Selvom Ru-
mænien kommer med i EU 1 jan. 2007 er jeg sikker på at der er brug for vores hjælp. 
 

Med venlig hilsen 
Arne Lorenzen 

Kegnæs 
TIf 74405247 - 40865247 


