
Roemenië 

 

Zaterdag 25 augustus tot en met 1 september zijn wij met een groep naar 

Roemenië gegaan. We zijn zaterdagmiddag gearriveerd en we hebben ons 

spullen in het hotel gebracht. Zondag hebben we met mensen van Casa Rafa 

cultuur gesnoven en hebben we historische plekken en kastelen bezocht.  

Maandag hebben we de kinderen van Casa Rafa opgehaald en gingen we 

richting het kamp. Het was richting de Servische grens op ongeveer 2 en half 

uur rijden vanaf Timisoara. Maandag toen we aankwamen hebben we 4 teams 

gemaakt, we hadden team rood, geel, groen en blauw. Per groepje zaten 

ongeveer 2 van onze groep uit Nederland en verder zaten alle Roemeense 

kinderen verdeeld in de teams. In deze teams hebben we de hele week 

spelletjes gedaan en vlaggen gemaakt. De maandag stond vooral in het teken 

om elkaar beter te leren kennen. We hebben dus ook veel 

kennismakingsspellen gespeeld.  

Dinsdag stond om 8 uur ochtendgymnastiek op het programma, dit herhaalden 

ze dan ook elke dag om 8 uur. Dinsdagmiddag hebben we allemaal spelletjes 

gedaan met de kinderen. Volleybal, voetbal, badminton of touwspringen, het 

kon allemaal. We konden zien dat de kinderen hiervan genoten. We maakten 

van elk onderdeel een competitie. Het team met de meeste punten aan het 

einde van de week won de eerste prijs. Door deze spellen/competitie werd ons 

contact met de kinderen ook erg verbeterd en konden we meer en beter 

communiceren, ook durfden ze ons ook steeds meer aan te spreken. S’ avonds 

na het eten hebben we bingo gespeeld. De kinderen waren erg gefocust en 

wilden allemaal bingo hebben omdat er ook prijsjes waren.  

Woensdagochtend hadden de kinderen Bijbelstudie en konden wij nog wat 

spelletjes voor later voorbereiden. In de middag stond hiken op het 

programma. We zouden naar een waterval, maar later zijn we nog verder 

gelopen. Dit bleek verder dan gedacht. In totaal zijn we 4 uur onderweg 

geweest en hebben we zo’n 12 kilometer door de bergen gewandeld. Toen 

iedereen terugkwam was iedereen kapot en hebben we een watergevecht 

gehouden met z’n allen omdat het heerlijk warm weer was. Dit vonden de 

kinderen ook weer helemaal geweldig.  S’ avonds hebben we allemaal 

spelletjes gedaan met de kinderen en zijn we bezig geweest met de 

voorbereidingen voor de bonte avond. 



Donderdag begonnen we zoals gewoonlijk weer met het ontbijt, daarna zijn we 

in twee busjes met zijn allen naar een andere waterval gereden. Vanaf daar zijn 

we ook nog een stuk verder gelopen om een helder meertje te bekijken en wat 

te eten. Ook deze dag was weer erg warm, daarom hebben we op de terugweg 

voor iedereen waterijsjes gehaald. Toen de avond viel was het tijd voor de 

‘bonte avond’ waar iedereen erg van heeft genoten. Na de bonte avond  

hebben we op het grasveldje naast het kamp nog een kampvuur aangestoken 

waar we met zijn allen een hele tijd bij hebben gezeten.  

 

Vrijdag na het ontbijt was er een speurtocht uitgezet waar we met alle 

gemaakte groepjes weer aan meededen. Na deze speurtocht gingen we 

middageten en daarna was het tijd om onze spullen te pakken. We zijn toen 

met zijn allen in de bus naar Casa Rafa gereden waar de kinderen dichtbij 

woonden of van waar ze werden opgehaald. Toen we afscheid hadden 

genomen van de kinderen en de leraren zijn we doorgereden naar ons Hotel 

dat ongeveer 5 minuten van het vliegveld af lag. Nadat we daar onze spullen 

hadden uitgepakt en de kamers hadden gekregen zijn we naar Iulius Mall 

gereden om daar inkopen te doen en die te schenken aan het schooltje, hier 

waren ze enorm blij mee. Ook hebben we hier nog een hapje gegeten. 

          

Zaterdag was het dan tijd om weer terug naar huis te vliegen, we vlogen die 

ochtend om 11 uur van Timisoara naar Dortmund en na enige vertraging zijn 

we weer veilig geland. Al met al kunnen we terugkijken op een geslaagde week 

waar wij, maar ook vooral de kinderen van genoten hebben. 

        


