
Transport nr. 15 til Rumænien

Cluj –Hirlau – Iasi – Raducaneni
27. april – 6. maj 2002

Transporten er den første i år 2002 og er finansieret af indsamlede midler. Vognen blev læsset den 
21. april i Sønderborg, og der er stadig meget på lager.

Følgebilen startede 27. april med Torkild Meinike, Bjarne Boddum, Henriette Meyer og Arne Lo-
renzen. Deltagerne betaler selv transport for følgebilen ca. kr. 2.050,- pr. deltager. Turens længde er 
i alt 5.419 km.

Første besøg var hos præstefamilien i Oradie, hvor en børnehave under renovering blev fremvist. 
Henriette indsamler penge herhjemme fra til dækning af nogle af børnenes ophold. Præstefamilien 
gør et stort stykke arbejde og vi glæder os over at se vores ting bliver godt brugt.

Derefter kører vi til lageret i Cluj for at møde lastbilen, der denne gang bliver kørt af Arne Vind-
bjerg. 25 kubikmeter blev læsset af her, fortrinsvis tøj, legetøj, hospitalsudstyr, møbler samt effekter 
til handicappede.

Henriette blev i Cluj og vi andre fortsatte til et hotel i Iasi.

Næste dag videre til Hirlau hvor hjemmet Camin Spital fik 10 madrasser, 20 kasser sko og 250 kas-
ser tøj.

Videre til højskolen i Raducaneni der fik 68 skoleborde, 117 stole, 3 katetre, 4 skriveborde, 9 skri-
vemaskiner samt sportstøj og legetøj.

I Iasi fik en ældre sengeliggende mand en hospitalsseng og en toiletstol. På Nicolina skolen afleve-
rede vi et par printere. Videre til en handicappet pige Maria, der ingen hænder har; hun fik en gave.
I landsbyen Plugari (3.000 indbyggere) mødtes vi med borgmesteren, der mangler stole, hospitals-
senge, undersøgelsesbriks, gynækologisk leje m.v. til  byens hospital. I samme by mangler skolen 
borde og bænke samt computere. 

På landbrugsskolen i Mich. Kogalnicianu i Iasi mangler man traktor og malkeanlæg.

Under hjemturen besøgtes Rosalia i Zalau, der står for en lokal hjælpeorganisation. Her skal vi ger-
ne yde støtte til et plejehjem, der skal flytte til en ny bygning.

Arne Lorenzen
Kegnæs
Østeuropæisk Børnehjælp
Sønderborg Afdeling.
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