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Er	  waren	  vijf	  reizigers,	  die	  hoorden	  van	  een	  
schat	  en	  hem	  gingen	  zoeken.	  Na	  ver	  en	  lang	  
reizen	  per	  boot,	  trein,	  auto	  en	  bijna	  hun	  
vliegtuig	  te	  hebben	  gemist,	  komen	  ze	  aan	  in	  
Roemenië.	  Na	  een	  zoektocht	  legt	  een	  wijze	  
man	  hen	  uit	  dat	  de	  schat	  de	  kinderen	  zijn.	  
Dit	  verhaal	  is	  de	  rode	  draad	  geweest	  in	  de	  drie	  
weken	  dat	  wij	  als	  team	  naar	  Moldavië,	  een	  
provincie	  in	  Roemenië	  zijn	  geweest.	  En	  gek	  
genoeg	  heeft	  het	  verhaal	  veel	  gelijkenissen	  
met	  ons	  als	  team:	  met	  twee	  ervaren	  Art-‐for-‐
All’ers	  en	  drie	  nieuwe	  	  vrijwilligers	  wilden	  we	  
de	  kinderen	  laten	  weten	  dat	  ze	  waardevol	  en	  
kostbaar	  zijn,	  in	  onze	  ogen	  en	  in	  de	  ogen	  van	  
God.	  	  
Ons	  werd	  van	  te	  voren	  verteld	  dat	  de	  meeste	  
kinderen	  uit	  dit	  gebied	  arm	  waren	  en	  erg	  
weinig	  kans	  hadden	  op	  een	  opleiding	  voor	  een	  
beroep.	  De	  weg	  die	  we	  elke	  dag	  met	  de	  auto	  
naar	  de	  dorpen	  aflegden	  was	  vol	  met	  enorme	  
gaten	  en	  slecht	  berijdbaar.	  Gedurende	  de	  drie	  
weken	  hebben	  we	  gezien	  hoe	  de	  burge-‐
meester	  van	  de	  omliggende	  dorpen	  de	  weg	  
stukje	  voor	  stukje	  liet	  opknappen.	  	  
Het	  was	  ook	  bijzonder	  om	  tijdens	  de	  autorit	  te	  
zien	  hoe	  het	  stadse	  landschap	  veranderde	  in	  
kleine	  huisjes	  en	  paard	  en	  wagens	  in	  plaats	  
van	  auto’s.	  
	  
We	  hebben	  de	  drie	  weken	  op	  twee	  locaties	  
gewerkt.	  De	  eerste	  week	  op	  een	  basisschool	  in	  
het	  dorpje	  Draxeni	  en	  de	  twee	  weken	  daarna	  
op	  een	  basisschool	  in	  het	  dorpje	  Rebricea.	  Het	  
was	  enorm	  warm,	  dus	  hebben	  in	  de	  middag	  
veel	  binnen	  gewerkt.	  Wij	  verbleven	  in	  een	  
hostel	  in	  Iasi,	  een	  uur	  rijden	  vanaf	  de	  dorpen.	  	  
World	  Vision	  Romania	  had	  Art	  for	  All	  
uitgenodigd	  en	  ondersteunden	  ons	  met	  veel	  
enthousiaste	  vertalers	  en	  vrijwilligers.	  	  
Ook	  hadden	  er	  moeders	  van	  de	  omliggende	  
dorpen	  zich	  aangemeld	  om	  mee	  te	  helpen	  met	  
de	  activiteiten	  en	  om	  voor	  ons	  een	  
Roemeense	  lunch	  te	  maken.	  We	  hebben	  al	  
hun	  hulp	  als	  een	  enorme	  zegening	  ervaren!	  
	  
Vanuit	  de	  dorpen	  rondom	  Draxeni	  en	  Rebricea	  
kwamen	  de	  kinderen	  elke	  dag	  naar	  ons	  toe.	  
Sommigen	  moesten	  meer	  dan	  een	  uur	  lopen.	  

Per	  week	  kwamen	  er	  tussen	  de	  60	  en	  120	  
kinderen.	  
Elke	  dag	  begonnen	  we	  met	  een	  deel	  van	  het	  
verhaal.	  	  
	  

	  
	  
En	  daarop	  aansluitend	  gingen	  we	  spellen	  doen	  
als	  ‘Bertha	  de	  gros’	  (dikke	  Bertha,	  een	  
overloopspel),	  renspellen,	  trefbal	  of	  spellen	  
met	  de	  parachute.	  De	  kinderen	  waren	  vrolijk	  
en	  energiek	  en	  wij	  als	  team	  deden	  ook	  
fanatiek	  mee	  met	  de	  spellen.	  
	  

	  
	  
In	  de	  middag	  gingen	  we	  vaak	  iets	  maken	  wat	  
de	  kinderen	  konden	  dragen	  op	  de	  parade:	  van	  
kleurrijke	  poncho’s	  en	  feestelijke	  hoeden	  	  tot	  
vlaggen	  met	  portretten	  van	  de	  kinderen	  erop.	  	  
We	  waren	  van	  Nederland	  vertrokken	  met	  een	  
enorme	  voorraad	  aan	  materiaal,	  wat	  ons	  veel	  
mogelijkheden	  bood.	  
	  

	  



	  
	  
We	  hebben	  de	  kinderen	  een	  aantal	  liedjes	  
aangeleerd,	  maar	  één	  daarvan	  zullen	  ze	  niet	  
meer	  vergeten:	  het	  ‘A	  piri	  piri	  tumba-‐lied’.	  Als	  
een	  van	  de	  teamleden	  het	  begon	  te	  roepen,	  
kwamen	  van	  alle	  kanten	  kinderen	  aanhollen	  
om	  het	  zo	  hard	  mogelijk	  mee	  te	  zingen.	  
De	  groepen	  bestonden	  uit	  Roemenen	  en	  
Roma	  kinderen,	  wat	  zo	  nu	  en	  dan	  botste.	  Wij	  
als	  team	  wilden	  laten	  zien	  dat	  iedereen	  juist	  
even	  waardevol	  is,	  door	  bijvoorbeeld	  naast	  die	  
kinderen	  te	  gaan	  staan	  en	  ze	  wel	  een	  hand	  te	  
geven,	  als	  niemand	  anders	  dat	  deed.	  
Voor	  de	  middag	  hadden	  we	  de	  kinderen	  
verdeeld	  in	  drieën:	  ‘grupul	  unu’,	  ‘grupul	  doi’	  
en	  ‘grupul	  trei’.	  Elke	  groep	  had	  een	  vaste	  Art	  
for	  All-‐	  leider	  en	  maakte	  een	  yell	  om	  het	  
groepsgevoel	  te	  versterken.	  We	  merkten	  alle	  
vijf	  op	  dat	  hoe	  langer	  we	  met	  de	  kinderen	  
werkten,	  hoe	  dichter	  we	  naar	  hen	  toe	  
groeiden	  en	  zij	  naar	  ons.	  Als	  we	  afscheid	  
namen	  aan	  het	  eind	  van	  de	  dag	  zongen	  we	  
	  ‘a	  piri	  piri	  tumba’	  en	  liepen	  we	  met	  de	  
kinderen	  naar	  de	  poort.	  Daar	  werden	  we	  
overvallen	  door	  knuffels	  en	  kusjes.	  En	  tijdens	  
hun	  terugweg	  naar	  huis,	  bleven	  ze	  maar	  
zwaaien,	  zingen	  en	  ‘goodbye’	  roepen.	  
	  

	  
	  
Aan	  het	  eind	  van	  de	  week	  maakten	  we	  met	  de	  
kinderen	  een	  ‘parada’:	  een	  optocht	  door	  de	  

dorpen	  met	  stralende	  kinderen	  uitgedost	  in	  
hun	  eigen	  gemaakte	  feestkleding.	  Voor	  beide	  
locaties	  was	  er	  een	  parade	  en	  waren	  er	  ouders	  
van	  de	  kinderen	  die	  hun	  paard	  en	  wagen	  
meenamen	  om	  daarin	  de	  kinderen	  te	  
vervoeren	  langs	  de	  dorpen.	  	  
	  

	  
	  

	  
	  
In	  een	  grote	  stoet	  vertrokken	  we	  al	  zingend	  en	  
zwaaiend	  naar	  mensen	  langs	  de	  weg.	  	  
Op	  de	  voorste	  wagen	  zat	  een	  vrijwilliger	  die	  
grote	  bellen	  blies	  en	  een	  plaatselijke	  band.	  
Tijdens	  de	  eerste	  parade	  was	  er	  een	  band	  die	  
maar	  één	  nummer	  speelde.	  Een	  ouder	  meisje	  
legde	  me	  in	  het	  engels	  uit	  dat	  ze	  een	  
Roemeens	  bruiloftslied	  speelden	  en	  dat	  er	  
daarom	  mensen	  een	  beetje	  verward	  naar	  ons	  
kwamen	  kijken.	  



	  
	  
In	  de	  laatste	  week	  hebben	  Marieke,	  Jan	  en	  
Pieter	  een	  clowns-‐act	  gedaan	  voor	  de	  
kinderen.	  Hilarisch	  om	  te	  zien	  hoe	  clown	  
Marieke	  haar	  sok	  maar	  niet	  kon	  aantrekken	  en	  
hoe	  clown	  Jan	  een	  emmer	  water	  over	  clown	  
Pieter	  leeg	  kiepte.	  Ook	  hadden	  we	  een	  
talentenshow	  voor	  de	  kinderen	  
georganiseerd.	  Wat	  een	  talentjes!	  Van	  dansers	  
en	  zangeressen	  tot	  mimespelers	  en	  
acrobaatjes.	  	  
Het	  waren	  een	  geweldige	  drie	  weken!	  
Martine	  van	  der	  Kevie	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  

	  

	  

	  



	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Art	  for	  all	  team	  Moldavië:	  

Suzanne	  Visscher,	  Pieter	  van	  Slooten,	  Jan	  
Hiensch,	  Marieke	  Edink	  en	  Martine	  van	  der	  
Kevie.	  
	  
Vrolijke	  aankomst	  van	  het	  team	  op	  Schiphol	  

	  



	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  


