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Het wonder van Max en de bezielende werklust van ViorelPasca,
Wij zijn net weer terug van een bezoek aan Roemenië. Ons eerste adres was natuurlijk een bezoek aan
Viorel en zijn vrouw Florica.
Na een zeer hartelijke ontvangst in Dumbrava, hebben we bij gepraat over de laatste ontwikkelingen.
Na een rondgang, waar we verschillende nieuwe cliënten hebben ontmoet, werd het opnieuw heel
duidelijk wat een ongelofelijke missie deze Viorel samen met zijn vrouw Florica heeft. Wat een
bewogenheid en liefde voor hen die voor deze wereld afgeschreven zijn, en die voor de staat Roemenië
eigenlijk niet meer bestaan. Sommige cliënten hebben bij aankomst geen naam,geen geboortedatum,
geen achtergrond, helemaal niets. Maar dat is voor de staat een probleem, dit kan natuurlijk niet dat er
mensen leven zonder enig identiteit. Maar ook dat is in het goed georganiseerde Roemenië geen
probleem, je maakt gewoon een officieel stuk, de leeftijd wordt geschat, er wordt een naam verzonnen,
een paar grote stempels, en de overheid heeft weer gedaan wat zij moet doen, voor het oog helemaal in
orde dus. Daar houd de betrokkenheid van de staat dan ook mee op.
Wat een geluk hebben deze mensen dat ze gevonden zijn door een paar mensen als Viorel en Florica.
Natuurlijk zijn we ook bij het nieuwe onderkomen wezen kijken in Rápa. Dit is werkelijke een
wonder. Wat voor enige maanden nog varkens stallen waren, is in korte tijd omgebouwd tot
schitterende ruimten. Prachtige kamers, keuken, toilet en wasruimten, voorzien van alle apparatuur wat
nodig is. Wat ook opviel, dat in alle kamers schitterende schilderijen waren opgehangen, zodat ieder
kamer hierdoor iets eigens kreeg. Een schitterende tuin, wat tegen een helling ligt, en je een prachtig
uitzicht bied op de bergen in de verte. Daarom hebben wij dit project genoemd "Het wonder van Max"
Opnieuw zijn wij bemoedigd door de gelukkige uitstraling van vele bewoners, en zijn we heel
dankbaar dat Max Maakt Mogelijk het lot van deze mensen heeft aangetrokken.
Wij wensen jullie allen wijsheid en Gods zegen bij dit enorme zegenrijke werk.
Hartelijke groet,
Aleida en Gert Sijl.
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