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Inburgeren in Roemenië



     Ondertussen in Gura

  Sinds 1 maart 2019 woonachtig in Roemenië 
lopen we tegen allerlei zaken aan die ons verrassen; 
gelukkig meestal aangenaam. Een aantal van deze 
kleine inburgerings-belevenissen zijn opgetekend 
en gepost op Facebook. Geen schokkende avon-
turen, maar wellicht leuk genoeg om ze nog eens 
op een rijtje te zetten. Tussendoor hebben we wat 
informatie opgenomen over Missie Gura, want daar 
is het allemaal om te doen. Veel plezier!

Paul & Daphne
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Alle eer aan God
Filippenzen 2:13



BOSCH   - Mag je bidden voor apparaten? Sommigen van jullie zul-

len vinden van niet. Tijdens de verhuizing installeerde een bevrien-

de Roemeen met louter goede bedoelingen onze dure wasmachine, 

echter zonder de aangebrachte transportbouten uit de achterzijde 

te schroeven. Daar kwamen we achter tijdens Daphne haar eerst 

wasbeurt: het zware apparaat stuiterde met oorverdovend geweld en 

8.2 op de schaal van Richter door de badkamer, en alleen een acute 

stroomonderbreking bracht het ding tot zwijgen. Na het verwijderen 

van de bouten (én toch een kort gebed) het ding maar weer voorzich-

tig opgestart: draaiend als een zonnetje!



STADHUIS    - Deze morgen was het zover: onze inschrijving als 

inwoners van Gura Humorului! In het stadhuis stonden we voor een 

brede rij loketten en de werkloze cassiére zag haar kans schoon en 

wenkte resoluut. Ze sprak geen Engels maar verdween wel met al 

onze papieren... Even later dook ze gelukkig achter ons op en leidde 

ons naar buiten. Door een andere ingang volgde we haar weer naar 

binnen, door een lange gang, een trap af, door een kelder, weer naar 

boven, bij de achtergevel even naar buiten en weer naar binnen; 

even later klopte ze dan eindelijk op een deur en presenteerde ons 

stralend aan de dienstdoende ambtenaar. Het was er klein en min-

stens 35 graden C. Al snel kwam er een collega ‘helpen’ (Hollandesie 

kijken). Alles lekker vrolijk en ontspannen, ik hou er wel van. Na wat 

stempels en hand- tekeningen werden we in dat warme kamertje 

Guresie (?). Nu begon echter het lastige deel: de weg terug vinden.



ZEMEN    - Al weken reed ik door Gura met een te vieze bus;

modder, vliegen, vetvlekken en andere narigheid. Maar hoe was

je je auto in Roemenië? Ik zie geen wasstraten, hooguit af en toe

een stel kerels met een hogedrukspuit in een open garage...

Toch maar een keer op ze af dan, op goed geluk. Al snel wees

men mij de plek waar de bus moest staan, en onder het oog van

6 toekijkende kerels (?) ging er één van hen als een acrobaat aan de 

slag. Korte tijd later mocht ik de bus er weer uit rijden en buiten

parkeren. Ik was nog niet uitgestapt of die 6 kerels bleken collega’s 

en gingen met hun zemen de hele bus drogen; en ieder had een

specialisatie: spiegels, of bumpers, of anders.

Na 4 minuten was alles klaar! Een soort pits-

stop dus. Ik betaalde de afgesproken e 4,25

en reed even later weer glimmend door Gura!



TOMTOM     - Afgelopen vrijdag trakteerden we een jarige vriendin 

op een middagje shoppen in de provincie-hoofdstad 30 km verderop. 

Een Roemeen maakte van een oude fabriek een enorme shopping 

mall met zelfs een C&A... De stad was totaal verstopt: het bleek een 

nationale feestdag dag in RO; maar we zetten door. Na anderhalf uur 

stonden we eindelijk op de immense parkeerplaats tussen duizen-

den andere auto’s. Eenmaal binnen dus eerst maar even koffie.

Al snel kreeg Daphne telefoon: het was onze vriend Hans, ook woon-

achtig in de provincie, en hij spotte - hoe bestaat het - ons busje!

‘Het raam van jullie bus staat nog helemaal open!’ Snel weer helemaal 

naar buiten, tussen al die duizenden auto’s door terug naar onze 

bus. Daar hield Hans de wacht. Dank dank dank! Helaas lag onze 

TomTom al niet meer in het dashboard-kastje, maar ja, het had 

natuurlijk veel erger gekund! En ach, bij thuiskomst lag het ding 

gewoon in een la.



Over de start van Missie Gura 

In juni 2016 kregen Paul & Daphne een uitnodiging 
van een bevriende Roemeen, om te komen kijken 
naar zijn Bed & Breakfast in Gura Humorului. Dat 
deden ze, en eenmaal terug in Nederland bleken 
ze ‘geraakt’; niet persé door het mooie gebouw, 
maar juist ook door de bevolking van Gura. Ze 
hadden toen nog niet door dat God hun gebed om een ‘werk’ voor 
Hem te mogen doen, volop aan het verhoren was.

Inmiddels is er een Stichting Missie Gura, een bestuur, en een thuisfront 
commissie. Inmiddels is er drie maal een Vakantie Bijbel Club geweest 
voor de kinderen uit Gura. Ondertussen is ook het netwerk rondom Mis-
sie Gura zich sterk aan het uitbreiden. Ook wordt er een pand aange-
kocht waar Paul en Daphne nu permanent wonen om het werk van God 
verder op te starten. En ze hebben die gebedsverhoring in verbazing en 
dankbaarheid in beeld gekregen. Maar er is bovenal volop hoop en ge-
loof voor wat er nog komen gaat, want het werk is nog maar net begon-
nen. Zaak is nu te wachten op Gods verdere leiding en de lessen die er 
geleerd worden... Lees meer over Missie Gura op de website missiegura.
nl! Raak betrokken door gebed, je komst om te helpen of te geven;
neem gerust contact op!

Wat is een Vakantie Bijbel Club?
 Vijf middagen komen kinderen 
uit de buurt bij elkaar voor een 
programma vol muziek, theater, 
Bijbelverhalen, knutselwerk en 
spelletjes. In het najaar hopen 
we te starten met een wekelijkse 
Kinder Bijbel Club! Ook huiswerk-
begeleiding en workhops hopen 
we aan te gaan bieden.



WIE HELPT WIE?    - In een heel klein souvenierwinkeltje, naast 

een oud klooster, ontmoetten we de verkoopster, Georgiana.

Ze blijkt goed opgeleid en spreekt vloeiend Engels en Italiaans; 

maar ze vindt geen baan. Ze verkoopt het houtsnijwerk dat haar 

vader voor haar maakt. Ze staat te rillen van de kou. Haar moeder 

past op haar tweeling, kleine meisjes, beide met hartproblemen. 

Hun vader werkt ver weg en komt 4x per jaar op bezoek. Wat kun 

je doen? Ik maakte ansichtkaarten voor de verkoop. We mochten bij 

haar thuis komen eten. Een korte rondleiding toont bij de trap naar 

boven slechts de sterrenhemel: de verdieping boven moet nog.

Alles aan eten & drinken in huis komt op tafel. Inmiddels helpt zij 

en haar broer Missie Gura met papier- en vertaalwerk, het organi-

seren van workshops voor de kinderen straks, en het opzetten van 

reizen naar Roemenië. We zijn dankbaar en vol respect voor deze 

dappere mensen.



MIJN PLEK   - Onlangs reisden we 

per trein door Roemenië. We ble-

ken op stoelen van het personeel

te zitten, maar de conducteur

toonde genade; fijn, want het was 

erg druk. Als snel bleek dat de 

wel- en niet gereserveerde plek-

ken volkomen willekeurig bezet waren geraakt. Zo ontstond er na 

ieder station een  stoelendans die de hele 6 uur durende reis bleef 

doorgaan: mensen die moesten verkassen, mensen die bleven zitten 

omdat hun gereserveerde plek verderop ook al bezet was, mensen 

bij elkaar op schoot, etc. En waar je in NL zomaar bloedend in het 

gangpad ligt, was er hier de hele reis volop respect, geduld, vrien-

delijkheid en begrip! We kregen de veilige reis waar om we baden, 

bovendien omringt door de aardigste Roemenen van het land.



DA DA!    - Afgelopen zomer leerden we 2 schitterende boerinnen 

kennen, Paula en Cocka.  Ze wonen met hun mannen in piep-

kleine huizen; ze hebben eigen fruit, groenten, noten; ze hebben 

een varken, koe en paard; en als je komt: altijd eerst een borreltje, 

op een dienblad. Afgelopen week lag Cocka in het  lokale zieken-

huisje, dus gingen we op bezoek. Omdat je daar als patiënt geen 

eten krijgt, namen we dat voor haar mee. Ze straalde.

Cocka en Daphne communiceren via het ‘multi-blablabla-

principe’: net zo lang doorpraten tot de ander je begrijpt, en dat 

gaat bij hen héél snel... Bij het afscheid pakte ze beide handen 

van Daphne en keek haar bezorgd aan. ‘Dumnezeu are control’ 

(God zorgt) bemoedigde Daphne haar. Cocka beaamde het

krachtig, met de tranen over haar wangen: ‘Da Da!’



Het stadje Gura Humorului ligt in dis-
trict Suceava, een van de allerarmste 
delen van Europa. De stad telt onge-
veer 16.000 inwoners en ligt aan de 
monding (‘gura’) van de rivier de Hu-
mor, aan de voet van de Karpaten. Er 
zijn een aantal toeristische attracties 
en beperkte voorzieningen, zoals een 
klein ziekenhuis. In Gura en omgeving 
zijn ca. 6.000 kinderen en jongeren 
die niets om handen hebben dan al-
leen school in de ochtenden.

Oekraïne

PREEK    - Een aantal vrijwilligers bij Missie Gura is een 8-tal jongens 

tussen de 12 en 15 jaar oud. Door en door goeie gasten. Afgelopen 

zondag gingen we daarom naar hun kerkje op een ver platteland. 

Een kaal en smetteloos wit gebouwtje, met 2 rijen houten bankjes: 

vrouwen links, mannen rechts. Inhoudelijk was het eveneens een-

voudig en ontroerend mooi; ik ontspande wat. Totdat de voorganger 

mijn vertaler aansprak en deze vervolgens doorgaf dat ik na het hui-

dige accordeonnummer naar voren kon komen. ‘You can preach after 

this, and you can take all the time you want!’ - fluisterde hij in mijn oor. 

Het accordeon-optreden duurde gelukig nog 45 seconden, maar daar 

stond ik dan, oog in oog met de bevolking van het Kleine huis op 

de Prairie. Ik vertelde in tien minuten over Missie Gura, en in de 9e 

minuut riep iemand tot mijn geruststelling: ‘AMIN!’ Terwijl we weer 

gingen zitten zei mijn-vertaler enthousiast: “Awesome! Só short and só 

to the point..!” Ik zei opgelucht: ‘Yes, thanks!’



Het nog aan te kopen 
deel; het komt

binnenkort te koop
voor e 35.000
Wie helpt ons?

Het linkerdeel, plus 2 bijgebouwen en 2 schuren daarachter, én alle grond zijn 
nu officieel in ons bezit. Alle ruimten worden werkplekken, echter in het rech-
terdeel hopen we te gaan wonen in de toekomst. Tegenover dit gebouw ligt 
de Bed & Breakfast van onze vriend Cézar. Hij heeft capaciteit voor ca. 35 men-
sen in prachtige kamers met eigen douche en toilet. Gasten en short termers 
(die we hopen te ontvangen om de programma’s uit de voeren) kunnen daar 
prima terecht. Links van het complex ligt de parkeerplaats. 

Dit is het pand dat we aan het aankopen zijn; het betreft een bijna 100 jaar 
oude burgemeesterswoning. Het pand ligt ca. 2 km van het centrum, pal langs 
de hoofdweg. Het is een 2-onder-1-kap woning. Achter het ommuurde gebouw 
met 2 ingangen, bevinden zich bijgebouwen die uitstekend geschikt zijn voor 
de plannen die we hebben. Momenteel staat onze inboedel daar nog in; maar 
als we in staat raken om de andere helft van het gebouw te kopen, komen de 
bijgebouwen ter beschikking van die plannen.



Rechts op de foto de Bed & Breakfast; tot op heden hebben alle Vakantie Bijbel 
Clubs daar plaatsgevonden. Volgend jaar hopen we ons eigen gebouw daar- 
voor in te kunnen gaan zetten. Zoals hiernaast beschreven biedt dit pand heel 
veel mogelijkheden. Toen we het voor de eerste keer bezichtigden (om tijdelijk 
te huren) regende het puzzelstukjes en ideeën - het liet ons niet meer los en 
we voelden dat dit door God op ons pad kwam. Dat het gebouw op de ‘geeste-
lijke kaart’ van Gura maar een plek mag zijn waar Licht & Liefde is!

Missie Gura op 1 pagina:
Als antwoord op ons gebed om nog krachtig ingezet te worden door God, 
bracht Hij ons geestelijk en fysiek in beweging. We verkochten ons huis in 
Almere en wonen nu dus in Gura Humorului. Daar willen we de duizenden 
kinderen Gods hart onder hun riem steken. Hoe? Dat wachten we biddend 
af. Maar wat we tot nu toe mogelijk zien worden is een prachtig onderdak 
voor structureel kinder- en gezinswerk in die plaats. God brengt ons in contact 
met bijzondere mensen en er gebeuren bijzondere dingen. We hebben allerlei 
ideeën, maar gieten niets in beton.

We denken aan: de Vakantie Bijbel Club uiteraard; daarnaast een wekelijk-
se Kinder Bijbel Club; er is ook grote behoefte aan huiswerkbegeleiding en 
Engelse les; we zien de noodzaak van voorlichting voor tienermeisjes inzake 
loverboys en human trafficking; er zijn ook ideeën om bijvoorbeeld aan hout-
bewerking te doen, of kooklessen te geven in de bijgebouwen; het lijkt ons 
fijn om een plek van rust te creeëren voor moeders, even een kop kofiie en 
een (pastoraal) gesprek; om wat te delen over bijvoorbeeld (op)voeding; we 
denken aan Bijbelstudie; en inmiddels groeit ons netwerk. Teams vrijwilligers 
zijn voor langere of kortere tijd prima onderdak in de B&B. Dan is er nog de 
aankoop van het laaste deel van het gebouw en de renovatie. 

We wachten biddend en werkend op dat wat de Heer ons geeft. Het kan ook  
anders lopen dan dat wij bedenken. Het draait alleen om Hem, niet om ons. 
We voelen ons klein, dankbaar en verrast door wat ons ‘overkomt’. We zijn vol 
geloof voor een groot en gezegend werk van Hem, voor Gura Humorului.



MIJN VADER   - Als het gaat om Missie Gura Roemenië spelen twee 

mannen een grote rol; het zijn de Canadees Pieter en de Roemeen 

Cézar, vrienden. Pieter en Cézar zijn heel kostbaar voor Missie Gura. 

Maar nu iets bijzonders: we moeten ons ook zakelijk inschrijven bij 

de Roemeense Kvk; en in de naam registratie moeten in dit land de 

voorletters van mijn vader opgenomen worden. Best mooi, want 

mijn vader was eigenlijk de allerbelangrijkste man als het gaat om 

de missie; een eerbetoon dus! En toen viel het kwartje, een zoveelste 

knipoog van Boven, want het wordt: Paul P.C. Wolters.

Mijn vader heette namelijk Pieter Cézar. 



PASEN   - Dagen voor Pasen maakt men hier het huis schoon en 

kookt men uitgebreid. Op 1e Paasdag hadden we een uitnodging te 

pakken en aten we uitgebreid Roemeense lekkernijen. Op 2e Paas-

dag waren we welkom bij een van onze boeren-vrienden en ook daar 

kwam het (vaste) menu compleet voorbij: soep, brood, lamsvlees, 

huzarensalade, taart, geschilderde eieren, speciale cake, koek, bor-

reltjes, zelfgemaakt bier en meer. Een 2e uitnodiging in hetzelfde 

dorp dachten we af te kunnen gaan doen met koffie, maar ook daar 

gingen alle registers open, en waag het niet te weigeren. Tollend op 

onze benen kwamen we thuis en de buurman trok tijdens ons passe-

ren luid roepend zijn tuinhek open: kom binnen! Maar we waren op 

weg naar onze 3e uitnodiging bij de overburen en verexcuseerde ons 

met handen en voeten. Eenmaal daar aangekomen had men al gege-

ten en van alles voor ons overgelaten. Maar men zag het al: een glas 

water. Wat later belde onze buurman van dat tuinhek: hij wenschte 

onz-nog-glukkig-niewejaar!! en nam nog een borrel.  - No hard feelings.



ZWAAIEN  - Om met ons busje op pad te kunnen, lopen we naar de 

parkeerplaats naast ons huis. Vervolgens moet het hek open en dan 

begint het avontuur om de zeer drukke weg op te rijden. Concentra-

tie. Terwijl ik wacht op ruimte tussen de auto’s, zie ik aan de over-

kant een meisje naar ons staan te kijken. Ik vraag me af wat er is. 

Dan begint ze aarzelend te zwaaien en het kwartje valt:

ze is een bezoekster van onze Vakantie Bijbel Club, afgelopen zomer. 

Ze herkent nu echt, en ze straalt van oor tot oor, volop zwaaiend.

We zwaaien zo wild mogelijk terug, en dan alle duimen omhoog.

Vol ongeloof ziet ze ons gaan: ‘het is pas maart en ze zijn er nu al!’ 

Klopt!  - Let op de weg Wolters.

EU   -  ‘Zo jullie zijn snel klaar mannen! Zijn echt álle vuilnis-

bakken geplaatst?’  ‘Jazeker!’  ‘En allemaal langs die afgesproken 

provinciale weg?’ ‘Jazeker!’ ‘En ook mooi gelijkmatig geplaatst 

langs die route?’ ‘Jazeker!’ “Mooi, ben heel trots op jullie man-

nen, kunnen we jullie nog eens inhuren’?  ‘Jazeker!’



POST   - Je las wellicht al over onze opstart in Roemenië: registreren 

als inwoner van het land (immigratiepolitie) en van Gura (gemeente-

huis); maar ook het aankopen van ons pand (notaris); het openen

van een bankrekening (ja, bank): alles gelukt in opgeteld nog geen

3 dagen tijd! Het eenvoudig aanvragen van een tijdelijk postadres bij 

Burgerzaken Almere duurt echter al weken: aanvraag indienen, afge-

wezen; bezwaarschrift indienen, afwachten, mailen etc. Tijdens het 

schrijven arriveert hier in Gura een koerier met onze bestelde spullen: 

precies op de afgesproken tijd, behulpzame vent, bestelling & bon in 

orde, la revedere! (tot ziens!) Roemeense bureaucratie? Topland!

Dan: telefoon: Burgerzaken Almere! Een ambtenaar stelt nogmaals

alle 24 vragen en Daphne beantwoordt ze met bovennatuurlijk

geduld. Achterkamertjes overleg; nog weer 2 telefoontjes; dan wat 

mailtjes, en dan: een tijdelijk postadres!   - Zo, nu eerst een Ursus.



ROEST   - Op zaterdag rusten wij: computers uit en geen (missie)werk. 

Maar: we waren toch bij de huldiging van Gura rugbyclub: voor de 

3e keer landskampioen van Roemenië! Als oud jeugd-international 

(1977), wil ik daar ook contacten leggen. Op weg naar huis was er een 

mega-wolkbreuk en we plukten twee verregende Poolse backpackers 

van straat, en zetten hen op de trein richting Oekraïne (alles met 

hun toestemming). Dan een snelle stop in de lokale supermarkt; daar 

stormden plotseling twee kleine meiden op me af: ‘Paul Paul!’ Een 

innige omhelzing volgende: het waren 2 lieve zusjes die we kennen 

van de Vakantie Bijbel Club. In de middag dan nog even op bezoek in 

een bergdorpje, waar onze gastvrouw jarig bleek te zijn en de inhoud 

uit haar voorraadkast voor ons uitstalde met een ‘alles-moet-op-blik’. 

Langs overvolle rivieren weer terug naar huis; daar lag iemand voor 

onze deur: de adoptie-poes (zij-ons). Na het ronkende beest nogmaals 

daarvoor te bedanken met onze bevestigende, onvoorwaardelijke

liefde (en wat voer), was het klaar met de rustdag. Rust!



PLUIM    - Onze twee boerinnenvriendinnen van een dorpje

verderop, kwamen een dagje schoonmaken bij onze overburen,

de B&B. Ze werken hard & lang, dus om nou weer terug te liften 

naar hun dorp... we brachten ze wel even. Een grote witte zak moest 

mee, maar mocht niet in de achterbak. Er bleek een broedkip mét 

eieren in te zitten. Het beest zat - tussen de dames in - rustig op de 

achterbank in de zak te broeden. Eenmaal aangekomen moest

Daphne nog even meekomen. Er bleek een andere kip retour te

moeten. Daar stond Daphne, met zak met kip, en oog in oog met de 

haan die het absoluut niet vertrouwde. Het liep goed af. En ook deze 

kip vond het prima en begon in de zak zelfs zachtjes te neuriën,

op z’n kips: ‘leuk, naar een B&B!’ 



BANK    - Deze week naar een grote landelijke bank om een rekening 

te openen. De vrouw achter de balie keek ons angstig aan, alsof we 

een besmettelijke huidziekte hadden - dus begonen wij maar uit te 

leggen wat we wilden. ‘Papers!’ Ze bekeek ze snel en zei vermoeid: 

‘Not possible’. We vroegen nog waarom. ‘Rules!’ Twee minuten later 

stonden weer buiten. Dan maar naar een andere bank: we werden er 

direct verwezen naar een engelse sprekende dame die ons uitnodig-

de plaats te nemen. Bijna twee uur later stonden we weer buiten.

Zo lang? Ja want de directeur liep even binnen om kennis te maken, 

de vrouw die ons hielp werd ter plekke groot fan van Missie Gura 

(ook voor haar eigen kinderen), ze vroeg naar Nederland, vertelde 

over het zwemtalent van haar zoontje (die ook even binnenliep), en 

wat we allemaal vonden van Roemenië. Veel gelachen.

En oh ja, die bankrekening: internationaal, digitaal, pinnen bij alle 

banken, 2 pasjes in de maak, Euro’s of Lei kan allebei, nauwelijks 

kosten en met vragen: altijd welkom! Bless her!



Stichting Missie Gura  |  www.missiegura.nl
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info@missiegura.nl
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