Roemeniëreis zomer 2016
woensdag 31 augustus - woensdag 7 september
Doel van deze werkweek:
-uitbreiden van een dierenverblijf bij het verzorgingstehuis ‘Klein
Rosmalen’ in Oreavu.
-goederen brengen naar een school en een ziekenhuis in Vidra
-goederen afleveren bij het centale verdeel- en opslagcentrum van het
Rode Kruis in Vartescoiu
-afleveren van een gierton
-bezoeken van de vaste projectlocaties
-deelnemen aan een programma voor de vrijwilligersgroep, aangeboden
door de burgemeester van Rocoasa/Verdea.
Twee vrachtwagens met materialen voor de aanbouw van het
dierenverblijf vertrokken op maandag 29 augustus vanuit Loosbroek en
arriveerden in Roemenië op woensdagmiddag 31 augustus. Naast deze
bouwmaterialen gingen er goederen mee die bestemd waren voor een
ziekenhuis, een school en het Rode Kruis in het werkgebied van de
Stichting. Voor een agrariër ging ook een bestelde gierton mee
De vrachtwagens vertrokken uit Roemenië op woensdag 7 september en
kwamen in Loosbroek aan op vrijdag 9 september.
Ook een busje met gereedschap heeft de heenweg tegelijkertijd
afgelegd met de vrachtwagens.
Tijdens de terugreis is het busje is een van de vrachtwagens geplaatst en
zijn deze passagiers ook met het vliegtuig teruggevlogen naar Nederland
De rest van de vrijwilligersgroep is op woensdag 31 met het vliegtuig
vanaf Eindhoven naar Boekarest gevlogen en vervolgens met een gehuurd
busje naar het hotel in Popesti gereden. De terugreis was op woensdag 7
september.
Tijdens het verblijf sloot de vaste tolk/coördinator zich bij de groep aan.
uitbreiden dierenverblijf
Het uitbreiden van de bestaande ‘stal’ vergde de meeste tijd. Het geheel
werd door twee coördinatoren aangestuurd, die kleinere ploegjes aan het
werk zetten. Eén van deze groepjes zorgde voor de dagelijkse lunch, het
drinken en allerlei hand- en spandiensten.
De betonnen vloer was vooraf gestort, zodat de ploeg meteen kon
beginnen met het stellen van de profielen en het metselwerk. Daarna
kwamen dakconstructie, dagbedekking, wanden met ramen en deur aan
de orde. Het geheel werd versierd met klompen aan de voorgevel: een
Hollands tintje aan het bouwwerk waar de leiding van het opvangtehuis
om gevraagd had.

