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In de zomer van 2017 vertrokken wij met Stichting Wees een
Lach naar Romos, Roemenië. Met een team van 6 jonge mensen
verzorgden we hier een vakantie voor zo’n 40 (wees)kinderen van
Mia’s Children in Boekarest. In 10 foto’s met een verhaal zijn hier de
hoogtepunten van deze mooie reis te zien. Kijkt en leest u mee?

Hoogtepunt 1, 22 juli. We reizen zonder noemenswaardige problemen bijna 4000
kilometer. Op de heenweg tanken we toevallig op dezelfde plek als vorig jaar: Het bijna idyllische
tankstation in Velemin, Tsjechië.
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Hoogtepunt 2, 25 juli. De kinderen komen aan en we worden meteen overdonderd
door knuffels. Als eerste knutselwerkje worden er prachtige en stoere maskers gemaakt.

Hoogtepunt 3, 26 juli. Lachende gezichten tijdens de poppenkastvoorstelling,
bestaande uit scenes met zelfgemaakte sokpoppen.
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Hoogtepunt 4, 26 juli. Het hele team ziet er goed uit in Roemeense traditionele kleding.
We krijgen dit van het weeshuis en moeten er natuurlijk direct mee op de foto.

Hoogtepunt 5, 28 juli. De sfeer in het team is goed en er wordt goed samengewerkt. Af
en toe voelt het zelfs een beetje alsof we een groot gezin zijn.
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Hoogtepunt 6, 29 juli. Dat kleine beetje extra aandacht doet de kinderen zichtbaar
genieten tijdens de make-overs. Ze stralen stuk voor stuk.

Hoogtepunt 7, 29 juli. De week is gevuld met theater. Hier kan iedereen zichzelf zijn, of
juist iemand anders! Suus heeft een fantastisch idee: We organiseren een catwalk.
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Hoogtepunt 8, 30 juli. Deze dame viert voor het allereerst haar verjaardag. De taart is
lekker, ze ziet er prachtig uit in haar nieuwe rokje en het is echt haar dag vandaag.

Hoogtepunt 9, 30 juli. Oeps, wij hadden het zwembad beloofd, maar door een
technisch probleem kan het niet. Dit levert ons 40 maal een nat pak op… en veel gelach!
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Hoogtepunt 10, 30 juli. Het is regelmatig heerlijk weer voor het zwembad. De kinderen
overwinnen hun angsten of leren stukje bij beetje zwemmen.

———
Al met al een onvergetelijke reis.
Iedereen die een bijdrage heeft geleverd, in wat voor vorm dan ook:

Hartelijke bedankt!
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