
Bună ziua ofwel goedendag beste lezers, 

Vandaag is het de eerste keer dat ik een blog schrijf vanuit Roemenië. Vandaag is het ook een week geleden dat 

ik voor het eerst in Roemenië kwam. Ik barst bijna van de indrukken die ik opgedaan heb, en daarom is het fijn 

ze nu van me af te schrijven. Tijd om me even kort voor te stellen en mijn eerste ervaringen met dit land met u 

te delen. 

Kennismaking met Anne Jan Doorn 

 

Mijn naam is Anne Jan Doorn en ik kom uit de buurt van Zwolle. Ik ben 19 jaar en houd van sporten, muziek, 

lezen, schrijven en moestuinieren. Ik zit in het derde jaar van de opleiding Biologie, voeding en gezondheid. 

Hoe langer hoe meer begin ik mij te interesseren voor de natuur en wat de natuur te bieden heeft. Mijn droom is 

om ooit een eigen boerderij te hebben waar ik zelfvoorzienend kan leven. Hieruit is ook de interesse voor een 

stage in Roemenië voortgekomen: de mensen leven er over het algemeen nog dicht bij de natuur en zijn vaak 

zelfvoorzienend. Het project dat ik in Roemenië doe heeft hier ook alles mee te maken, ik doe namelijk een 

project over de teelt van bonen. Hiervoor werk ik samen met verschillende boeren in Roemenië. Bij hen laat ik 

het bonenzaad dat ik meegenomen heb uit Nederland groeien. Dit geeft mij de ultieme mogelijkheid van hen te 

leren en het land te leren kennen. 

De busreis 
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De bus, zonder airco… 

Laat ik bij het begin beginnen. Het begint natuurlijk met de voorbereidingen op de reis en het verblijf, maar 

daar ga ik u niet mee lastigvallen. Het begin is in dit geval de reis. De reis was een avontuur op zich. Ik ben per 

bus naar Roemenië gegaan. In deze bus werd alleen Roemeens gesproken en (bijna) alle inzittenden waren 

Roemenen. De reis duurde ruim 40 uur. Dit waren lange uren in een omgeving die verre van prettig was. Er 

was namelijk geen airco in de bus. Gevolg was dat we nogal begonnen te zweten, de geur in de bus werd er niet 

beter op… Wel werd het in de nacht vreemd gezellig met de Roemenen. We zaten allemaal in hetzelfde 

schuitje, stonken allemaal en de buschauffeur besloot een comedy af te spelen op de schermen in de bus. Deze 

was in het Roemeens en de Roemenen lagen dan ook iedere keer dubbel van het lachen. Ik begreep er 

natuurlijk niks van, maar lachte maar mee om hun gekke bekken. Dat vonden de Roemenen ook weer leuk en 

het werd zowaar gezellig! 

Kennismaking met Roemenië 

Het eerste tussenstation dat we aandeden in Roemenië was een schok voor me: er liepen zwerfhonden, 

zigeuners en het zag er ongelooflijk vies uit. Ook moest ik overstappen op een andere maar ik wist niet 

waarheen. Toen was er een vriendelijke Roemeense vrouw die me geholpen heeft en de zigeuners, die nogal 

opdringerig waren om rommel aan me te verkopen, van me af gehouden. Met haar heb ik ook verder gereisd, 

zonder haar was ik nooit in Cluj, mijn bestemming, aangekomen. Tijdens de reis veranderde alles 

langzamerhand maar zeker en ook dit was een verandering: de mensen. De Roemenen zijn vaak heel 

vriendelijk en behulpzaam, ik vertrouwde hun behulpzaamheid soms gewoon niet, zo vriendelijk waren ze. Zou 
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het komen doordat we dat niet meer gewend zijn in Nederland? De Roemenen zijn eigenlijk totaal anders als 

Nederlanders. Natuurlijk, ook zij eten, drinken, hebben lief, willen geliefd zijn, slapen, ademen en hebben 

kleren aan. Maar toch lijkt het alsof ze andere dingen in het leven belangrijk vinden. Wij vinden de drie R’s, 

Rust, Regelmaat en Reinheid volgens mij erg belangrijk. Nou, die eerste vinden de Roemenen ook belangrijk, 

maar op een andere manier: soms denk ik dat ze gewoon lui zijn. Ze drinken uren koffie, eten zeer uitgebreid, 

praten uitgebreid, net alsof ze uren de tijd hebben. En ik denk dat dat een groot verschil is: wij eten omdat dat 

nou eenmaal moet, Roemenen eten omdat ze het lekker vinden en ze willen ervan genieten. De rust is soms erg 

prettig maar kan ook bijna irritant zijn. 

Afgelopen maandag had ik bijvoorbeeld een vergadering in de botanische tuin van Jibou. 

 

Penssoep, met lekkere dikke stukken vet. 

De vergadering zou om tien uur beginnen, dat werd half twaalf. Tegen die tijd begon ik al trek te krijgen, maar 

ze gingen door tot drie uur. Tegen die tijd luisterde ik alleen nog maar naar mijn rommelende buik. Plotseling 

besloten ze dat we maar ergens in de stad wat gingen eten. Toen kregen we toch een bord vol met traditioneel 

eten! Dat bestond in dit geval onder andere uit penssoep met grote stukken koeienpens erin. Natuurlijk hoorde 

er ook palincă bij. Dat is een drankje met een vrij hoog alcoholpercentage. We zetten de vergadering dan ook 

erg ontspannen en met een zeer volle buik voort… In Nederland zouden we een strakke agenda hebben en de 

vergadering puntsgewijs houden. Hier floepten we van het ene onderwerp naar het andere. Aan deze 

verandering zal ik nog wel even moeten wennen. 

Veranderingen en tegenstellingen 
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Terug naar de reis. Niet alleen de mensen veranderden, ook de omgeving veranderde: het werd steeds iets 

heuvelachtiger en de natuur werd anders. Een andere lachwekkende verandering waren de borden bij de 

snelwegen. Bij de wegen in Roemenië die de snelweg opgaan staan namelijk borden waarop staat dat het 

verboden is met paard en wagen de snelweg op te gaan. Tja, daar kunnen wij ons niks bij voorstellen, maar hier 

zie je nog veel paard en wagens op de weg rijden. Met name in de dorpen in de bergen. Leuk hieraan is dat de 

mensen op de wagen zitten te bellen met de allermodernste smartphones. 

  

In Cluj aangekomen heb ik samen met mijn stagebegeleiders de stad verkend. Het is een stad met extreme 

tegenstellingen. Er zijn enorm luxe en moderne gebouwen maar ook oude afgedankte huizen. Onder de 

appartementengebouwen bevinden zich markten en winkeltjes. Later hoorde ik dat deze huisjes gebouwd zijn 

ten tijde van het communisme. Deze huisjes hebben ramen die op de in en uitgangen van de appartementen 

kijken. Hiermee werd iedereen gecontroleerd of ze thuis waren of niet. De tegenstellingen werden de volgende 

dag compleet. We gingen naar het dorp waar ik momenteel bivakkeer. Hier staan huisjes die zo oud en 

vervallen zijn dat het lijkt alsof ze ieder moment in gaan storten. Daarnaast lopen de koeien over de weg; de 

auto’s wachten maar even. Om bijna alle huizen is het een enorme chaos en bijna alle huizen hebben een 

moestuin bij het huis. Daarover ga ik in een volgende blog meer vertellen. In deze dorpen wonen vrijwel alleen 

nog oude mensen, de jonge mensen zijn naar de stad of het buitenland vertrokken. 
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Tot slot 

 

De schoonheid van de natuur begint me steeds meer op te vallen. Ik heb al verschillende slangen, salamanders, 

herten en bijna exotisch aandoende vogels gezien. Ook de soortenrijkdom qua planten is zeer groot en divers. 

Al met al geniet ik hier met volle teugen al moet ik nog wel erg wennen aan het veranderde ritme, de hoogte 

waarop we leven (900 meter) en het voor mezelf zorgen in een vreemde omgeving. Ik denk dat ik hier een 

mooie tijd ga hebben en hoop jullie daarvan de komende tijd op de hoogte te houden. Tot over twee weken! 

 

Wist u dat het best even duurt voordat je je in een totaal vreemde omgeving gesetteld bent? Natuurlijk, en ik 

kan er vanaf nu over meepraten. In deze blog leest u daar meer over, hoe het is om als ‘studentje’ grotendeels 

zelf in je levensonderhoud te voorzien terwijl je moeder daarvoor bijna alles nog voor je deed. Verder zal ik 

iets vertellen over een prachtige maar ook spannende wandeling, een adembenemend bezoek aan een diep gat 

en over hoe ik het weer hier beleef. 

Het weer 

Te beginnen bij de laatste. Het weer is zeer veranderlijk: de ene dag prachtig zonnig weer, de andere dag regen 

en onweer. Ik leef nu op een hoogte van ongeveer 900 meter in een rivierdal. De zon is daardoor extra fel, goed 

gebruik maken van schaduw en dergelijke is dan ook geen overbodige luxe. Doordat het dal vrij klein en smal 

is, zie je het weer niet van verre aankomen. Soms overvalt een bui je daardoor. Dat is iets wat ik soms mis: het 
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ruime uitzicht dat je in Nederland hebt. Daarom maak ik ook graag wandelingen naar de toppen van bergen 

hier. Je hebt daar prachtige vergezichten en komt een grote diversiteit aan natuur tegen. Die wandelingen zijn 

werkelijk fantastisch mooi, maar lastig in woorden te vangen. Ik kom dan bijvoorbeeld in bergdorpjes waar 

men geen elektriciteit heeft en men echt nog heel sober leeft. Daarbij is mijn ‘back to the basics’ nog luxe. Ik 

vindt het altijd een beetje eng als ik zulke dorpjes nader: men heeft er altijd honden en ik weet nooit of je die 

kunt vertrouwen. Daarom neem ik ook altijd mijn (stevige) wandelstok mee. 

 

Het uitzicht uit mijn caravan. 

Leven in een caravan 

Inmiddels leef en slaap ik in een caravan. Door de dunne wanden hoor je alles, ook wat er ‘s nachts buiten 

gebeurd. Dan kom je er pas goed achter dat er ook dan allerlei dieren actief zijn: de ene keer hoor je wat 

scharrelen onder de caravan en blijkt het een egel te zijn. Ook hoor je soms honden blaffen, die onder andere 

hier over het terrein rondzwerven. Verder hoor je constant het geluid van de rivier en het geluid van de krekels, 

wat erg rustgevend is maar waar je eerst wel aan moet wennen. ‘s Morgens wordt je wakker door het getjilp 

van vogels en de zon die opkomt. Of je wordt midden in de nacht wakker van een enorm geflits. Dat overkwam 

mij afgelopen week. Het flitste in stilte achter elkaar, ik wist werkelijk niet wat me overkwam: was er iemand 

achter elkaar foto’s aan het schieten? Het bleef zo een lange tijd doorgaan waarbij ik ‘rustig’ in bed bleef 

liggen, tot opeens de donder door de lucht knalde. Het was duidelijk onweer! Het weergalmde tussen de bergen 

en maakte diepe indruk op mij. 
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Een egel die ik ‘s nachts betrapte. 

Het voor mezelf zorgen in de caravan is nog een hele uitdaging. Hoe lang kun je bepaalde etenswaren bewaren 

bijvoorbeeld? Zo had ik kip gekocht en in de koelkast gedaan. Twee weken later bedacht ik dat ik wel zin had 

in een stukje kip. Kijk ik op de verpakking, zie ik dat de kip een week geleden al over de datum was. Bij 

navraag aan mijn stagebegeleider blijkt ook nog eens dat de kip niet in de koelkast, maar in de vriezer bewaart 

moet worden. Toen we de proef op de som namen en het pakje openmaakten kwam er toch een lucht uit..! 

Back to the basics met klerenwassen 

Ik leer veel over de principes van het huishouden. Klinkt indrukwekkend nietwaar? Dat is het ook. Ik heb 

namelijk op een niet te alledaagse, maar in feite wel traditionele manier mijn kleding gewassen. En ik moet 

zeggen dat ik het niet eens zo’n vervelende bezigheid vond. Integendeel, het was rustgevend en genieten 

geblazen. Tijdens het wassen van kleding? Ja, alleen al het feit dat mijn kleding er zo van genoot. Ik deed dit 

namelijk in het riviertje vlakbij mijn caravan. 
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Het riviertje waarin ik mijn kleren gewassen heb. 

Ach ja, als ik zelf een kledingstuk was zou ik deze manier van wassen ook zeer op prijs stellen en goedkeurend 

mompelen. Wie wil er nou niet persoonlijk door zijn of haar baas even lekker schoongemaakt en gemasseerd 

worden? Zonder schoonmaakmiddelen en haar lekkere geurtjes, maar met het parfum van de natuur. Heerlijk. 

Tja, en dan kun je het tegenover je kleding natuurlijk niet maken om ze aan een gewoon, modern droogrek te 

hangen. Die was eerlijk gezegd ook niet aanwezig, maar niet getreurd. Men make er een van natuurlijke 

middelen. Ofwel een tweetal wilgenstokken en een touw. De kleding ophangen, en ik had op een zeer 

duurzame manier mijn kleding gewassen. Werkelijk, toen het eenmaal hing te drogen had ik een onvoorstelbaar 

voldaan gevoel, ook al was het zo iets simpels. Moeders en andere wassers onder u, deze methode is ten zeerste 

aan te raden. Overlaad me alstublieft niet met de kritiek dat dit maar voor een persoon was wassen was :-). Hier 

moet je gewoon even de tijd voor nemen. Onthaasten noemt men dat tegenwoordig geloof ik. Daarnaast is het 

op een warme zomerdag niet te versmaden om lekker verfrist te worden door het spetteren van het water. Voor 

u claims aan mijn waslijn gaat hangen, DON’T try this at home met de dure merkkleding van uw zoon of 

dochter in het nabijgelegen slootje. In een wasteil kan natuurlijk wel! 

Rondje Turda 

Twee weken geleden hebben we een rondje Turda gedaan, Turda is een grote stad in de buurt van Cluj. Ik ben 

daar eerst afgedaald in een oude zoutmijn. Prachtig om te zien hoe men vroeger een enorm gat grotendeels met 
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de hand heeft uitgehakt om zout te winnen. Tegenwoordig kuren de mensen in de mijn en zijn er allerlei 

activiteiten omdat de zoute lucht heel goed is voor mensen met problemen aan de luchtwegen. Daarna ben ik de 

hoogte in gegaan en heb ik een wandeling gemaakt door de kloof van Cheille Turzii. 

 

De kloof Cheille Turzii. 

Het was werkelijk prachtig. Mooie planten, indrukwekkende rotsen, klaterende watervalletjes, druipende 

mossen en een overvloed aan vogels. Ja, dat maakt je stil. Nadat ik een behoorlijk eindje gelopen had bemerkte 

ik plotseling dat de lucht wat donkerder werd. Bij de wandeling die begon met prachtig weer sloeg het weer 

plotseling om. En ik ging dus terug naar het beginpunt, met gang welteverstaan. Dit onder het weerkaatsende 

geluid van de donder in de kloof. Gelukkig was ik bij het beginpunt voor de bui echt losbarstte… We hebben 

het aangename natuurlijk verenigd met het nuttige en hebben dan ook een afspraak gehad met twee boeren. Ik 

zal niet inhoudelijk op de afspraak ingaan, hoewel het zeer interessant was. 
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Toen het onweer bijna losbarste. 

Wel wil ik nog even vermelden dat zo’n afspraak heel anders gaat dan in Nederland. Namelijk onder het genot 

van veel eten en drinken. En wat voor drinken mag u zelf bedenken. 

Afsluiting 

Ai, ik heb teveel stof om over te schrijven, er is ook zoveel te beleven! Wat ik over heb, heb ik alvast in de 

volgende blog gezet, die weer over twee weken gepubliceerd wordt. Van sommige mensen kreeg ik de vraag 

hoe ze konden weten wanneer er een volgende blog online kwam. Ik heb naar een nette oplossing gezocht, 

maar dat wil nog niet zo lukken. U kunt wel een mailtje sturen naar: annejandoorn@outlook.com met uw naam. 

Dan stuur ik een mailtje naar u zodra er weer een blog online is. Bedankt ook voor de vele kaarten, reacties en 

complimenten! 

 

Blog 3 

Het project en de bruisende stad Cluj 

Tot nu toe hebben jullie al veel over de omgeving, cultuur van Roemenië gezien en gehoord over 

belevenissen van mij. Maar een vraag die mogelijk rijst is: ‘wat voert die jongen daar nou eigenlijk uit?’ 

Daarover ga ik in deze blog kort wat vertellen. Verder zal ik vooral fotomateriaal laten zien omdat ik deze 
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week erg weinig tijd had om een blog te schrijven. Dat zat namelijk zo: we (mijn stagebegeleiders en ik) 

moesten naar Cluj voor een aantal afspraken. We zouden daar van maandag tot woensdag blijven. Dat 

veranderde echter omdat de auto kapot was. Die moest gerepareerd worden waardoor we vrijdag pas 

weer terug gingen. Daardoor had ik een volle week de tijd om Cluj te verkennen. Daarover later meer.  

Het project 

Eerst iets over mijn project in Roemenië. Feitelijk heb ik drie taken: een project over pronkbonen 

opzetten, uitvoeren en beschrijven, een analyse maken over de verschillen tussen bedrijven in Nederland 

en Roemenië, en de competenties die ik ontwikkel daarmee beschrijven. Goed, met die laatste twee 

taken die ik voor school doe zal ik u niet vermoeien. Het andere is mogelijk wel interessant voor de 

mensen met groene vingers onder u. In het kort komt het er namelijk op neer dat we hier in Roemenië 

pronkbonen telen voor een Nederlands zaadbedrijf. Deze bonen telen we niet alleen op ons eigen terrein 

maar vooral ook bij lokale boeren. Hiermee word getracht werkgelegenheid en de lokale economie te 

stimuleren. Alle pronkboontjes zitten in inmiddels in de grond en de meesten zijn al flink gegroeid. Tijd 

voor het theoretische werk: beschrijven van het project en zorgen dat het project volgend jaar soepel 

opgevolgd kan worden door een volgende student. Hierbij alvast een uitnodiging: als er een student is 

die het leuk vind om een project in Roemenië te doen, en bijvoorbeeld de teelt van planten erg leuk 

vind, die is hier op het goede adres. Je verblijft tijdens het project op een heerlijke natuurcamping: 

www.careel.eu. Ook krijg je coaching van Eelke Wiersma en Carmen Todita en bijvoorbeeld Roemeense 

les. Eelke en Carmen hebben een non-profit organisatie die gedeeltelijk in Nederland werkt en 

gedeeltelijk in Roemenië. Zij hebben een eigen camping in Roemenië en bij hen kunnen studenten een 

caravan of overnachtingsplek huren om vervolgens een project uit te voeren. Een van de eigenaren is 

Roemeense, de andere Nederlander. Daarnaast nemen de eigenaren me ook mee naar allerlei plekken in 

Roemenië om een indruk te krijgen van het land en ze voorzien mij van coaching. Ook voor mensen die 

op vakantie zijn in Roemenië is het een aanrader om hier een paar nachten te verblijven. Terug naar mijn 

project. Voor dit project ben ik bij verschillende boeren en telers geweest. Het is leuk om te zien hoe de 

gesprekken met deze boeren hier verlopen. Veel informeler dan een gesprek in Nederland met telers. 

Ook kan ik erg veel leren van de boeren hier. Veel van hen zijn zelfvoorzienend en hebben allerlei trucjes 

om de planten zo gezond mogelijk te laten groeien. De omstandigheden om planten te telen zijn 

verschillend ten opzichte van Nederland. De bodem bestaat niet alleen voornamelijk uit grond, organisch 

materiaal, lucht en water, zoals bij ons, maar ook uit stenen, rotsformaties en dergelijke. Een akker 

gereed maken voor de teelt is dan ook een grote klus. Voor het project heb ik onder andere met 

pikhouweel en spade een stuk grond uitgehakt en geëgaliseerd. Hierover hebben we puin uit de bergen 

laten storten en vruchtbare riviergrond. Dat is allemaal uit de natuur hier te halen.  

Veel van u kennen waarschijnlijk pronkbonen niet, hoewel de ouderen het vaak wel kennen. Het is een 

soort bonen waarvan je zowel de peulen kan eten als ze nog jong zijn maar waarvan je ook de bonen 

kunt eten als ze gedroogd zijn. En ze zijn werkelijk heerlijk en… gezond! Tot mijn verassing kwam ik ze 

ook tegen in een restaurant in Cluj: 

Cluj 

Dat brengt me direct op het volgende onderwerp: Cluj. Een groter verschil is nauwelijks denkbaar, van 

het rustige bergdopje naar het grote, bruisende Cluj. Het dorpje met haar rust, stilte, natuur en Cluj met 

haar altijd voortrazende auto’s, mensen en drukte. Het dorpje met wat minder voorzieningen waardoor 

je bijvoorbeeld eten beter moet voorbereiden en Cluj met op elke straathoek een etenswarentent. Het 



dorpje met haar kleine marktjes en winkeltjes, Cluj met haar enorme winkelcentra. In zo’n grote stad heb 

je meer mogelijkheden, je loopt eerder tegen mensen op en daar gebeurt ‘het’ meer. Toch was ik na een 

week wel weer blij om weer rustig terug te kunnen naar het dorpje. Hieronder ziet u een aantal foto’s 

van Cluj: 

 

Ik heb verschillende mensen ontmoet in Cluj, waaronder deze radioreporter. Hij hoorde me 

onderhandelen bij een marktkraampje en hoorde dat ik Nederlander was. Hij was ooit ook in Nederland 

geweest en stelde me voor om me een rondleiding te geven door Cluj. Graag natuurlijk. Als beloning heb 

ik hem maar getrakteerd op een pizza. Met hem ben ik een dag later ook naar een prachtig concert 

geweest.  

Verder ben ik naar een conferentie in de universiteit van Cluj geweest waar onder een Nederlandse 

handelsdelegatie aanwezig was vertegenwoordigd door de ambassadeur van Nederland in Roemenië. 

Ook de burgemeester van Cluj was hierbij aanwezig en directeuren van grote bedrijven uit Nederland. Zij 

gaan in Roemenië hun markt uitbreiden en willen helpen Cluj een groenere stad te maken. Dat is Cluj nu 

namelijk nog niet echt getuige de vele ietwat grauwe flats: 

Toch zijn er ook in Cluj wel veel parken die ik vaak opzocht tussen de drukte door om even een boek te 

lezen en wat te eten en drinken. Door de straten van Cluj hoor je vaak een enorm gebulder van (dure) 

auto’s en motors die keihard door de stad racen. Het zijn vaak jongelui, waarschijnlijk kinderen van 

hoogwaardigheidsbekleders, die hun kinderen de hand boven het hoofd houden zodat ze niet gepakt 

worden door de politie.  

Hongaren vs Roemenen 

Een onderwerp dat ik ook nog even kort wil aansnijden zijn de Hongaren. De Hongaren zeggen dat 

Transsylvanië, en daarmee Cluj eigenlijk tot Hongarije behoort. Zij praten dan ook nog Hongaars. Veel 

van hen voelen zich achtergesteld. Zo worden de huizen en kerken van Hongaren ondergekliederd met 

graffiti en word van gebouwen die door Hongaren gebouwd zijn ten onrechte gezegd dat ze gebouwd 

zijn door Roemenen. Hongaren zijn overwegend Protestants terwijl veel Roemenen orthodox zijn. In Cluj 

zijn veel (Hongaarse) Protestantse kerken dan ook ondergespoten met graffiti terwijl de orthodoxe 

kerken schoon zijn. Aan de andere kant zeggen de Roemenen dat Hongarije Roemenië tijdens een oorlog 

in heeft gepikt. En dat dus Transsylvanië het rechtmatige eigendom is van Roemenië. Ik weet niet wat de 

waarheid is, hoewel ik er wel benieuwd naar ben. Een ding is wel duidelijk, beide volken zijn nogal 

nationalistisch.  

Het dagelijks leven – wassen en eten 

Wat ik nog vergeten was te vertellen in mijn vorige blog was dat nadat ik mijn was aan de lijn gehangen 

had, de hele boel natregende. En vooral, dat het daarna 3 dagen bijna achter elkaar geregend heeft en 

dat mijn kleren daardoor nog drie dagen aan de lijn gehangen hebben. Maar ze waren heerlijk fris toen ik 

ze de volgende ochtend aantrok. 

Nog kort even als afsluiting: hoe eet een student biologie, voeding en gezondheid nu als niemand hem 

ziet. Zou ie niet stiekem alleen maar pizza’s, chips en cola consumeren? Nee, op mijn erewoord. Ik eet, 

naar mijn inzicht, vrij gezond. Dat houd in dat ik veel groente eet, vrij veel fruit, een beetje brood en 



muesli met yoghurt eet. Verder eet ik vrij veel ei en drink ik veel water, soms wat jus d’ orange en veel 

lapte batut ofwel karnemelk. Daarnaast leef en werk ik hier middenin een groene omgeving met een 

zeer zuivere lucht, drink ik water van een gletsjer en probeer ik ook iedere dag een fikse wandeling te 

maken. Perfecte omstandigheden nietwaar? Hier volgt bewijs, dit is mijn doorsnee middageten.  

Wat misschien wel vermeldenswaardig is, is dat we hier thee drinken van verse spullen uit de natuur. Zo 

plukken we vlierbessenbloemen, munt en klaver en maken daar heerlijke thee van. 

Beste lezers en lezeressen, 

Vanavond ga ik afscheid van jullie nemen. Dit is namelijk mijn laatste blogje over Roemenië naar alle 

waarschijnlijkheid. Ik ga het kort houden en ga het hebben over de laatste dagen in Roemenië, de 

reis terug en ook het thuiskomen. 

De laatste dagen in Roemenië waren toch wel enigszins weemoedig te noemen. Ik begon al te 

denken aan wat ik zou gaan missen in Roemenië, maar ook begon ik alweer aan Nederland te 

denken. Ik heb deze dagen onder andere opgeruimd en tassen ingepakt, maar vooral ook veel 

gewandeld. Iets heel moois dat ik tegenkwam, let wel – in het wild – zijn de orchideeën boven aan de 

pagina. 

Prachtig toch? Als het kon had ik ze meegenomen naar Nederland, daar staan ze immers bij velen in 

de vensterbank? Ook hebben we nog een aantal bezoekjes gedaan en zijn bijvoorbeeld bij een wel 

erg innovatieve centrifuge 



geweest: 

 

Een hele slimme manier, nietwaar? Dat is pas echt gebruik maken van de natuur en in dit geval in 

het bijzonder de waterkracht. Het was deze laatste dagen overigens prachtig weer, zon, heerlijk 

warm maar toch ook een lekker windje. Alsof Roemenië op een goede manier afscheid van me wilde 

nemen. Ook deze foto van een sprookjesachtige kerk wil ik u niet 
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onthouden: 

 

En ja die paard en wagens zullen me altijd aan Roemenië doen denken. Ik ga het missen in 

Nederland op de wegen. Die rode touwtjes aan de koppen van de paarden zijn trouwens om de 

duivel af te weren als ik het goed begrepen heb. De Roemenen zijn nogal 
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bijgelovig. 

 

Al met al kan ik alleen maar zeggen dat ik in Roemenië een prachtige tijd gehad heb. De natuur heeft 

mij werkelijk versteld doen staan en de rust die ik had mis ik nu soms al weer. Toch kan ik niet 

anders dan zeggen dat Roemenië toch een nog wat minder beschaafd land is als Nederland. Op 

veel gebieden zijn we in Nederland verder, zoals wegen, netheid en hygiëne. Ook denk ik dat 

Nederlanders over het algemeen ijveriger zijn in hun werk, wat ik in Roemenië heb gezien aan 

werklui die met velen tegelijk een klein klusje opknappen en waarvan de helft er maar wat bij staat te 

kijken, komt in Nederland toch minder voor naar mijn idee. Maar ik kan daar geen oordeel over 

vellen, ik ben immers maar een korte tijd in Roemenië geweest. Ondanks dat in Nederland veel al 

verder is, betekent dit niet dat het alleen maar positief is. In Nederland hebben we mijns insziens 

door de snelle ontwikkelingen ook veel verloren aan oude ambachten en andere traditionele cultuur. 

Wat we tegenwoordig zien dat kinderen denken dat melk uit de fabriek komt zou in Roemenië niet 

snel gebeuren denk ik. Men heeft er vaak zelf nog koeien en een varken. En dat zet me wel aan het 

denken. Wat als we hier alles niet meer onder controle hebben, wie zorgt er dan voor eten? Volgens 

mij leven we in Nederland boven onze stand en hebben we door onze enorme controle dwang veel 
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goeds gekregen, maar juist de controle op primaire levensbehoeften verloren. Tot zover mijn 

overpeinzingen. Ik hoop dat het jullie ook aan het denken zet. 

Ik heb afscheid genomen van mijn stagebegeleiders en Roemenië met een heerlijk kampvuur. 

Stagebegeleiders nogmaals hartelijk dank voor alles! Het ga jullie goed, lezers kijk ook eens op 

www.careel.eu als u in Roemenië op stage of vakantie wilt.

 

En dan bent u misschien nog benieuwd hoe het met de bonen afgelopen is. Nou niet afgelopen 

eigenlijk. Ze groeien nog lekker door, ze waren op het moment dat ik vertrok al even lang als mijzelf. 

Dat gaat nog even door, totdat ze een metertje of drie zijn. Dan komen er bloemen aan, echt 

prachtige bloemen, vandaar de naam pronkboon. Langzamerhand sterven de bloemen dan af en 

komen de peulen te voorschijn. Deze peulen moeten vervolgens nog drogen om door een persoon 

uit Roemenië naar Nederland getransporteerd te worden. 
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Dan nog kort de reis terug, per  trein en Eurolines bus. Wederom een langdurig avontuur. Na eerst 

met de trein naar Oradea gegaan te zijn heb ik van 10 uur in de morgen tot 16:00 rondgedwaald in 

deze stad met een hele lading aan tassen op mijn rug en borst en een trolley aan de hand. Zo zag 

dat er ongeveer uit:  

Het is dan heel fijn als je een vertrouwde Mac Donalds ziet, waar je even bemoedigend word 

toegesproken via je telefoon en even rustig kunt zitten. Bedankt mensen die mij toen een hart onder 

de riem staken! Om 16:00 kwam er een klein busje bij een onzichtbaar busstation waarmee we naar 

Arad zijn gereden, dat is eigenlijk terug Roemenië in. Daarna zijn we in een grote bus naar Duitsland 

gereden. Onderdeel daarvan was bijna 3 uur wachten voor de grens van Hongarije op de douane. In 

Köln ben ik de volgende dag rond twee uur opgehaald door mijn ouders en broertjes. Ik ga niet 

sentimenteel doen, maar ook vanaf deze plaats: bedankt papa en mama! Het scheelde mij een heel 

aantal grote steden (Brussel, Luik, Rotterdam, Amsterdam en ga maar door) door rijden en scheelde 

me ruim 8 uur in de bus zitten. In de bus was het niet altijd even prettig aangezien de bus tjokvol was 

en mijn buurman voor 1,5 telde, waardoor ik maar een bescheiden plaatsje overhield. Niet getreurd, 

verder was het een voorspoedige reis. 

Ja, en toen was ik weer terug in Nederland. De drukte kwam weer in volle vaart op me af en nam me 

mee in haar sneltrein. De eerste dagen heb ik volgens mij meer mensen gesproken dan in de 

complete acht weken in Roemenië! Toch is dat ook wel weer fijn. Weer in je vertrouwde omgeving 

zijn, niet meer voor jezelf hoeven zorgen, je gezin, familie en vrienden om je heen. Ja, ik ben blij 

weer thuis te zijn. Oost west, thuis best! 

Bedankt lezers en lezeressen voor jullie leuke reacties, het was me een waar genoegen. 
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