
 Roemenië en Republiek Moldavië actueel.
De vrachtwagen chauffeur 'Ruwe bolster/blanke pit'.

Tot en met 2011 werden de hulpgoederen door leden van de st. Hoeboeh zelf 
vervoerd naar Roemenie, met eigen vrachtwagen. Zelfs zonder salaris of vergoeding 
waren zij duurder dan een vrachtwagen huren uit RO. Oorzaak: het onderhoud, de 
mout in HO, O, Dtsl. de verouderde motor Euro 1 klasse en ga zo maar door. In 2012 
liet Hoeboeh het transport via M&R uit Zevenhuizen door een Roemeen vervoeren.
Sinsdien probeerd Hoeboeh altijd hetzelfde bedrijf en chauffeur het transport te laten 
uitvoeren. Op een gegeven moment worden de contacten met chauffeur en bedrijf 
vriendschappelijker. Je vertrouwd elkaar. Dit is ook het geval met de chauffeur, ruim 
2 mtr lang en een meter breed. Hij kan bij ons niet eens fatsoenlijk onder de deuren 
door. Hij rijdt ook met een auto met xxxl cabine. De eerste keer dat wij hem 
ontmoeten, dachten wij dat dit een broer was  van de broers Klitschko, uit de Ukraine
de ex wereldkampioenen boxen, zwaargewicht. Ongekend groot en toch gemoedelijk,
een reus.Voor hen die niet van boxen houden, ook de Klitschko's zijn gemoedelijke 
en grote mensen. De vrachtwagen 100 m3 is met vele enthousiaste vrijwilligers 
geladen op 9 maart 2018. De chauffeur zou daarna op weg gaan naar RO. Eerst nog 
wat eten en koffie (thee) drinken voor je op pad gaat. Na de maaltijd staat de 
chauffeur op, en vraagt aan ons of wij ook willen gaan staan. De reus van ruim 2 mtr. 
vouwt zijn handen en gaat voor in gebed. Dat de reis van ons met de Opel Kadett, en 
zijn reis met de vrachtwagen God ons allen nabij wil zijn, en als er iets gebeurt dat 
we toch op God en Jezus Christus blijven vertrouwen.
Ja, Ruwe bolster, blanke pit. Een reus met Godsvertrouwen, een voorbeeld voor ons 
allen, een gebed uit onverwachte hoek. 
Chauffeur Sebastian Ilciuc uit Suseava RO, de ruwe bolster, met een blanke pit.
Groet namens stichting Hoeboeh. Ineke en Piet de Boer. 
st.Hoeboeh  NL76 RABO 0310725674
Website: www.hulpoosteuropamonnickendam.nl 
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