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Afzuigmachine komt er
Gistermiddag is er een eind gekomen aan een paar dagen vol spanning uitkijken naar
wat er zou gebeuren op de noodoproep voor een vacuümmachine voor Petruta.
Er hebben zich gelukkig twee sponsors gemeld die beiden de helft van de kosten voor de
aanschaf van een nieuwe machine op zich hebben genomen.
Binnen een uur is er een machine besteld in Amsterdam en deze zal morgen op het adres van
de SNR arriveren.
Komende zaterdag gaat hij mee op transport, samen met de andere goederen die voor
Sighisoara bestemd zijn.
Wanneer er echter mensen zijn die bij toeval vóór zaterdag richting Sighisoara mochten gaan
en nog ruimte hebben om de machine mee te nemen,
neem dan contact op. Het liefst bellen: 0647052752
De oude machine van Petruta is weer provisorisch gemaakt en zal het waarschijnlijk tot
halverwege volgende week nog wel doen, maar om de risico's te beperken zou het geweldig
zijn wanneer de machine eerder in Sighisoara arriveert. Overigens nemen we de machine zo
spoedig mogelijk mee naar Nederland om hem hier weer goed te laten repareren (als dat nog
mogelijk is). Het is ons duidelijk geworden dat er een reservemachine aanwezig moet zijn.
Overigens is er geen Weinmann aangeschaft maar een
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Foto uit 2004, vlak voor Petruta naar huis zou komen.

foto anno 2009 van Petruta toen ik haar bezocht.
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