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STRILEN

Sterke inntrykk fra Ro
16-åringane Kathrine Thomsen
Benjaminen frå Åsane og Vilje Valland
Nesse frå Alversund er sterkt engasjerte i
Romaniahjelpen. I påskehelga var dei to
jentene med på sin første tur til Romania,
og her kjem deira minne frå turen, ført i
pennen av Vilje Valland Nesse.
For å komme til Romania kjørte
vi i fem dager. Underveis fikk vi
se Hamburg, Berlin, Praha,
Wien og Budapest.
Etter en lang biltur var vi endelig kommet til Romania.
Første inntrykket vi fikk, var et
tørt land av landsbyer med skur
og løshunder. Men jo mer vi
kom inn i landet og ble kjent
med befolkningen, så vi at
Romania var mer enn bare et
fattig land. Vi fikk se hvor takknemlig de var og hvor mye de
verdsatte hverandre og livet. De
er et flott folk, men de trenger
hjelp!
Store kontraster
Romania er et land med store
kontraster, både i landet og befolkningen. Noe av landet er
friskt og grønt, andre deler er
flatt og tørt. Noen rumenere lever som konger. Villaer og skur
ligger vegg i vegg. Mange sliter
med å i hele tatt klare å overleve.
Det er denne delen av befolkningen vi skal kjempe for.
Bare det å gi klærne du ikke
bruker, vil gi en rumensk familie
varme gjennom den kalde og
harde vinteren.
Svært fattig
Sent mandags kveld, den 6. april
2009 var vi kommet til hotellet
vi skulle bo på i byen Iasi. Iasi
ligger nordøst i landet, er landets nest største by og regnes
som kulturell hovedstad.
Åtte-ni timer senere, dagen
etter, var vi allerede på vei til en
av de fattigste delene utenfor
byen: Vi dro til Raducanine, den
fattigste delen av Iasi. Vi kjørte
en ødelagt og medtatt vei til
området til «Sveen hope and
optimism», hvor familiene
«våre» bodde.
Lukten av jord, varme og skitt
var godt spredt i luften, på eiendommene og i husene. Man kan
vel egentlig ikke kalle det hus.
Skur er et mer riktig ordvalg…
Verken huset eller hagen var
noe godt stelt.
Turid og Atle Sveen (Sveen
Hope & Optimism) som var
med opp, hadde vært her ett år
tidligere, da en av familiene
bodde i en jordhule. Sveen kjøpte et hus, og kunne dermed huse
to vanskeligstilte familier her.
Se forandring
De kunne derfor se forandring-

en i øynene til barna. De kunne
se at de hadde fått livsgnisten og
håpet tilbake.
De har brønn nå. De har jord
til å dyrke mat. Og de har hverandre.
Huset består av to rom. Et
rom til hver familien. Begge familiene sover tett i tett i to enkeltsenger som ligger på langs
ved hver sin vegg. Rommene har
ikke mye varme og isolasjon, så
man må derfor bruke tepper for
å kunne holde på varmen som
den lille vedovnen gir. Den
eneste fordelen jeg ser med denne mangelen på plass, er
kroppsvarmen de har gjennom
vinteren.
Takknemlige
Både barna og de voksne var
klare i hagen da vi kom. Øynene
til mannen i huset lyste opp av
takknemlighet.
Det smilet de får når vi hjelper dem, er noen av de mest
ekte smilene jeg noen gang har
sett i hele mitt liv. Et smil jeg håper alle rumenske barn vil få i
fremtiden.
Klær og leker
Dagen etter fikk vi se mye av
fjellområdet i Romania, kommunen Tibanesti. Grønt og
friskt, men som resten av
Romania, bebodd for det meste
av fattige bønder og sigøynere.
Vi skulle møte ordføreren i
kommunen. Først skulle vi innom en skole/barnehage i en annen kommune, for å dele ut leker og klær. Barna og
ungdommene virket glade og
nysgjerrige da vi kom. Guttene
hjalp med bæringen, jentene
fniste og ba om autografen til
Robin i Romaniahjelpen, og de
minste moret seg med at vi tok
bilder av dem og viste de til
dem. Det var morsomt for både
dem og oss.
Nasjonaldag
Denne dagen var nasjonaldagen
for sigøynerne i Romania. Så på
grunn av denne begivenheten
ville noen unge sigøynere vise
en tradisjonell sigøynerdans
iført deres fineste stas. En flott
og livlig dans som fikk oss til å
ville bevege på beina.
Da vi skulle dra, klarte ikke
jeg og Kathrine å stå imot fristelsen, å tegne litt på den støvfylte bilen. Dette fikk de rumen-

TAKKNEMLIGE: Vilje Valland Nesse (fremme) og Kathrine Thomsen Benjaminsen i en barnehage. Barna var takknemlige

ske barna med seg og ville da
også vise sine kunstneriske evner. Da vi satt oss i bilen, vinket
både barna og de voksne. Vi vinket tilbake og sa ett av de få ordene vi kunne på rumensk; «la
rivederi», som betyr ha det bra.
Tålmodige
Ordføreren var med oss ut i sitt
distrikt. Vi var forsinket, men likevel satt ungene fint og ventet
mens vi pakket fram alle de eskene med leker og annet. Vi var
i flere barnehager, og alle barna
var imponerende tålmodige. Vi
delte ut en eske med leker og dill
til hver av dem.
Barnehagetantene var veldig
takknemlige og glade på barna
sine vegne. Etter utdelingen inviterte personalet på mat, snacks
og vin. Tradisjonen tro prøvde

de å servere vin til både meg og
Kathrine, men etter et blikk fra
Tor, faren til Kathrine, måtte vi
takke nei og pent forklare at vi
ikke var gamle nok til å drikke
alkohol. Men snacksen spiste vi
flittig av.
Ordføreren var av den typen
som kjempet for folket sitt og
ville derfor vise sin takknemlighet ved å invitere oss på tradisjonell festmiddag.
Sigøynere
Etter maten dro vi til et fattig
strøk hvor vi fikk se hvordan de
lokale hjelperne deler ut våres
sekker med klær til sigøynerne.
Det var en velorganisert utdeling.
At de hadde gjort dette før,
var veldig tydelig. Jeg, Kathrine,
Robin og Karen fikk være med å

dele ut. Små gutter og gamle koner som så vidt kunne stå på
beina, tok selv tak i sekken og
dro den stolt med seg opp til familien.
Gaver
Denne dagen besøkte vi videregående skoler. Rektorene visste
stolt frem utstyret de hadde og
det elevene hadde laget. De er
flinke med hendene der nede.
Det er ofte bare det de har.
Vi ble tatt godt imot av ungdommer i tradisjonelle drakter,
som serverte en sirkel av brød vi
skulle dyppe i salt i det vi kom
inn i skolegangen. En rumensk
velkomsttradisjon.
Skolen bestod av flotte malerier og kunstverk som var malt
og bygget på veggene i alle korridorene i bygget. At rumenerne

