
   

 

Lieve mensen!  

Daar zijn we weer….Wat een drukke periode hebben we achter de rug! In november zijn we gearriveerd 

in Nederland. In oktober kwam de vrachtwagen om onze spullen te verhuizen. Dat was fijn want dat 

konden we weer afstrepen. Maar wat was het een werk om alles leeg te maken, het terrein schoon te 

trekken. Daarna waren we vrijwel iedere dag op pad. Naar het gasbedrijf, elektriciteit, de bank, 

boekhouder, verzekeringsmaatschappij en garage etc. Vanwege Covid 19 sta je buiten in de rij. En 

voordat je aan de beurt bent is zo een groot stuk van je dagdeel verdwenen. Maar we konden alles 

afronden en het vertrek is dan daar. 

Afscheid 

Hoe moet het nu met Rex, onze lieve, trouwe mechelse herder? Wat kan je daar 

ongerust over zijn, je eigen dieren! In Roemenië worden honden vaak de hele dag 

aan de ketting gelegd en een trap is ook gauw gegeven. En daar kwam ineens de 

oplossing! In onze provincie woont de Nederlandse Miranda met haar man en 4 

kids. Zij runnen een melkveehouderij. Zij waren op dat moment op zoek naar een 

nieuwe waakhond. En dat moment kwam net goed uit voor ons. Aan aandacht 

heeft Rex niets te kort en zijn vrijheid behoudt hij ook. Nu scharrelt hij op het 

voerpad in de stal tussen de koeien. Struint het hele erf af en `s nachts ligt hij 

heerlijk in het stro te slapen. En 

als hij de kans krijgt grijpt hij graag wat koeienmest, 

bah! Het weggeven van Rex was daarom veel minder 

moeilijk omdat we weten dat hij een goede plek heeft 

gekregen. Rex is de daar gewoon de koning te rijk! En 

de pony heeft uiteindelijk ook een goede plek 

gekregen, maar lastig bleef het toch wel tot het 

moment dat hij weg ging. Toen pas was het goed.                   

 



In de laatste dagen kwamen de buren met ingemaakte potten jam, en Roemeense 

recepten aan. De buurman gaf ons een stuk gerookt buikspek mee en een liter 

Palinka (hele sterke drank). De buurvrouw had een zelf genaaid rokje voor Julia. We 

mochten een warm afscheid ervaren en zagen menige traan. De Hongaren in ons 

dorp zijn niet zo open met hun emoties maar nu kwam er toch wel uit dat we 

gewaardeerd zijn en gemist worden. Ze vinden ons vertrek niet leuk. Hoe alles toch 

een wending heeft gekregen in de laatste jaren, heel fijn en bijzonder! En zo raakten 

ook wij in een rollercoaster, emoties, afscheid, moe, het vertrek, een spannend reis 

met een peuter, covid…… 

Reis 

Ik zag erg tegen de reis op met Julia. Blijft zij zolang stil zitten in de auto? En wat staat ons te wachten 

i.v.m covid 19. Het verliep allemaal heel soepel. Bij de grens in Hongarije kregen we een sticker op de 

voorruit geplakt. Dit hield in dat we op bepaalde plekken mochten stoppen. In Oostenrijk en Duitsland 

waren er geen problemen. Wel waren we net op tijd want als we twee dagen later waren vertrokken 

hadden we geen overnachting meer gevonden in Duitsland. In dit land zijn alle hotels en restaurants 4 

weken lang gesloten. We rolden zaterdagmiddag Nederland binnen. Het weer is grauw en het waait! In 

Roemenië waait het bijna nooit! De aankomst klapte de eerste dagen er goed in. We waren moe en van 

streek. Julia heeft het er meeste last van. Ze is veel boos en erg gefrustreerd. Haar veilige leefwereld is 

ineens weg. Ander bed, ander huis en omgeving. Bij elke afscheid gaat ze nu enorm huilen. Gelukkig zien 

we dat er sinds 5 dagen wat verandering in komt. Het lukt ons niet om iedereen nu op te zoeken, Julia is 

nu nog erg onrustig bij het vele heen en weer gereis.  

En nu…. 

We verblijven tijdelijk in Sauwerd in een huurwoning. Mihai heeft inmiddels een burgerservicenummer, 

is op zoek naar werk, tips zijn welkom! En ons huwelijk is bijna geregistreerd. We hebben het druk om 

alles op te starten. Ook zijn we op zoek naar een definitieve huurwoning, tips welkom! Vanwege Covid 

19 is alles gesloten en op afspraak, ik wil sneller maar moet geduld hebben. Je kunt op dit moment vaak 

maar op bepaalde dagen bij instanties terecht.  

Op dit moment zijn we gericht op het zo snel mogelijk vinden van een definitieve huurwoning. Dankzij 

een goede tip, destijds van Gert Jaap Gunnink, staan we al jaren ingeschreven bij een 

woningbouw/huurverening. We willen Julia stabiliteit en veiligheid geven. We moeten nog 1 keer van 

woning veranderen. Dat zal wel even weer lastig worden. Tegelijk zoeken we dus werk, en ondertussen 

help ik Mihai met het leren van de theorie voor het halen van het Nederlands rijbewijs en zo gaan we 

verder, gelukkig niet alleen maar de de hulp van onze trouwe God die er elke dag bij is! Wat kan dat rust 

geven als het soms zo donker kan lijken! 

 

Ondersteuning 

Op dit moment hebben we onvoldoende inkomen en wachten we op een bijstanduitkering. We willen u 

vragen om het jaar 2020 ons nog te steunen. Daarna ontvang u van ons een bericht om dit stop te 

zetten en gaan we op eigen kracht verder. 



 

U kunt u gift overmaken op het bekende rekeningnummer zoals u gewend bent. 

� Persoonlijke ondersteuning 

  Stichting Aduard Helpt,  NL10RABO 0103453091 

De stichting is een non- profit organisatie en is aangemerkt als ANBI instellingen. Giften zijn aftrekbaar 

van de belasting 

 

Adres gegevens en nieuw telefoonnummer 

Burchtweg 2, 9771 BB  Sauwerd 

Nieuwe tel: 06 10170264 

Email: chvanderbeek@hotmail.com 

 

De uitgave van onze laatste nieuwsbrief over ons werk, onze Roemeense verhalen 

en ons dankwoord ontvangt u in december 2020! 

 

Hartelijke groeten, Mihai, Carin en Julia 

 

 

 

 


