De Nederlanders van stichting Pep Heesch hebben de school van Haret
gerepareerd
De vrijwilligers uit Nederland hebben een week lang gewerkt om de CV van de
school “aan de praat te krijgen”. Ook hebben ze laminaat gelegd, geschilderd en
er is verlichting aangebracht.

17 Nederlandse vrijwilligers hebben gedurende een week aan de basisschool van Haret Marasesti,
gewerkt. De school, met drie klassen waarin 25 leerlingen en 25 kleuters zitten, is op deze manier klaar
gemaakt voor het nieuwe schooljaar. De leden van de stichting Pep Heesch komen sinds 1999 in
Marasesti en hebben elk jaar weer een bijdrage geleverd aan de verbetering van de levensstandaard van
de stad. Deze keer hebben de vrijwilligers een CV gemonteerd die al aangeschaft was maar het niet
deed, is er laminaat gelegd , verlichting aangelegd en hebben ze de school geschilderd. Het moderne
meubilair is ook vanuit Nederland meegebracht. Al zijn er nog steeds werkzaamheden nodig om de
school af te krijgen, de leeromgeving (leerklimaat) is verbeterd. Sterker nog, voor volgend jaar hebben
de Nederlanders zich voorgenomen om een natte groep te realiseren (bouwen?).
“Onze band met de school is sinds twee a drie jaar specialer geworden. Lang van tevoren, voordat we
hierheen komen, zijn we met voorbereidingen begonnen om deze werkzaamheden te bewerkstelligen en
we zijn blij dat we de leerlingen die hier les krijgen, kunnen helpen. Wij hopen dat onze werkzaamheden
een goede invloed op de kinderen zullen hebben en misschien dat deze daardoor ook beter zullen leren”,
heeft Harry Roelofs gezegd, de voorzitter van stichting Pep.

Nederlandse ijver
De Nederlandse vrijwilligers zijn gedurende de dagen dat zij gewerkt hebben aan de school uit Haret een
goed voorbeeld hoe je met ijver en efficiëntie iets kunt bereiken. De vrijwilligers zijn met een vrachtauto
vol met spullen die ze nodig hadden gekomen, inclusief steigers. Ze hebben gewerkt zonder hulp te
vragen aan de lokale autoriteiten. De Nederlanders zijn gisteren alleen maar even gestopt met werken
om deel te nemen aan de festiviteiten rondom het feit dat de werkzaamheden aan de CV afgerond
waren, waarna ze gelijk terug aan werk gingen. Sommige waren bezig met de afwerking van de
verlichting, anderen waren bezig met de laatste dingen van de installatie, terwijl een paar dames diverse
figuurtjes op de oude muur tekenden om op zo’n manier de kinderen vrolijk te maken.
De Nederlanders willen ook de volgende jaren komen.
De vertegenwoordiger van de lokale autoriteiten hebben de vrijwilligers bedankt omdat ze naar
Marasesti komen en elk jaar de stad helpen: ”Deze week hebben we veel bijzondere mensen gehad die
ons geholpen hebben. De CV was alleen maar voor de helft gemonteerd maar zij hebben de

werkzaamheden afgerond. We waarderen alles wat jullie voor ons gedaan hebben en we verwachten
jullie ook in de volgende jaren. We hopen dat we door kunnen gaan met de projecten waaraan we
begonnen zijn” zei Mirela Novetschi, directeur van de school nr. 2 Marasesti en ook coördinator van de
school in Haret.
De burgemeester Valerica Chitic gezegd dat de vrijwilligers uit Nederland hebben laten zien dat ze veel
liefdadigheid hebben door elk jaar naar Marasesti te komen en op verschillende manieren te helpen:
“we bedanken jullie omdat jullie deze school geholpen hebben en voor het feit dat jullie bij ons zijn
gebleven al zoveel jaren” aldus de burgemeester.
De vrijwilligers hebben aan de school twee schilderijen geschonken en hebben speelgoed aan de
kinderen uitgedeeld.
De leden van de stichting Pep Heesch zijn in contact gekomen met Vrancea zowel door de Rode Kruis uit
Nederland als uit Roemenië. De eerste keer heeft de stichting bijgedragen aan het aansluiten van de
huizen van de roma’s aan water in de wijk Modruzeni in het jaar 2000 en sindsdien zijn ze elk jaar terug
gekomen naar de armste stad van Vrancea.

