
Het goede leven in Peel en Maas 
In onderstaand artikel maakt u kennis met Eliza en Teodor. Zij komen uit Roemenië en wonen sinds begin 2020 samen in Maasbree. Het artikel maakt deel uit van een serie waarin nieuwe 
inwoners uit Peel en Maas een gezicht krijgen (geschreven door Patrick van ’t Hooft). Het wonen, werken en leven staat in deze serie centraal.

Al na één maand besluit: wij blijven hier 

Eliza en Teodor uit Roemenië voelen zich welkom
Binnen een maand wisten Eliza en Teodor uit Roemenië het zeker: wij blijven hier. 
Sinds februari zijn ze via een uitzendbureau aan het werk in de logistiek. Nu wonen ze nog 
in een chalet in het pas gebouwde migrantenpark naast McDonald’s, maar dat gaat snel 
veranderen. De twee zoeken een eigen huurhuis en doen er alles aan om een volgende 
stap te zetten: zij wil als verpleegster aan de slag, hij in de techniek. Eliza droomt al van 
kinderen en wonen in een dorp. Roemenië is steeds meer verleden tijd.

‘Dit ís het voor ons, wij blijven hier’, zegt Eliza 
Ilie (23), die één en al enthousiasme is over de 
stap die zij en haar vriend Teodor Grigoruta 
(31) begin dit jaar hebben gezet. Directe 
aanleiding voor hun vertrek uit Roemenië was 
het berichtje dat Teodor de dag voor Kerstmis 
op zijn telefoon kreeg van zijn baas: je bent niet 
langer nodig. Voor Eliza, die net begonnen was 
aan haar eerste baan in de verpleging, was het 
de druppel: wegwezen. 

300 euro minimumloon
Het leven in Roemenië was voor beiden geen 
pretje. ‘Ik heb aan de universiteit International 
Relations gedaan’, vertelt Teodor in het 
Engels, ‘maar zonder connecties in de politiek 
krijg je daarmee geen werk.’ Eliza: ‘En wij 
willen niet meedoen aan dirty politics.’ 
Teodor doet na zijn studie allerlei baantjes: 
werken op een pompstation, etenswaren 
verkopen aan winkels, kozijnen zetten. 
‘Het minimumloon in Roemenië is 300 euro’, 
vertelt Teodor. ‘Maar veel dingen in de winkel 
zijn duurder dan in Nederland. Dus hoe kun 
je dan fatsoenlijk leven?’ Twee keer gaat hij 
daarom als arbeidsmigrant naar het Westen: 
ruim anderhalf jaar werkt hij in België in de 
isolatietechniek en daarna nog een keer in 
Duitsland: specerijen inpakken.
Sinds ruim anderhalf jaar is Teodor samen 
met de acht jaar jongere Eliza, die in die jaren 
haar opleiding tot verpleegster afrondde en 
afgelopen november in Roemenië haar eerste 
baan in een ziekenhuis kreeg. ‘Ik werkte daar 
ook voor € 300’, vertelt Eliza. ‘En dan moet je 
ook nog geen acht uur per dag, maar tien of 

twaalf uur werken!’ Tot aan het ontslag van 
Teodor waren ze nog serieus van plan het 
samen te proberen in Roemenië, maar na die 
dag voor Kerstmis brak er iets. Vooral Eliza 
raakte verbitterd over de hele situatie in haar 
land: de lage lonen, de politiek, hoe er met 
de natuur wordt omgegaan; zeker in Oost-
Roemenië, het armste deel van het land (Eliza: 
‘Not a happy place’). Het was genoeg geweest. 

Zalando en Nike
Ze besloten samen als arbeidsmigrant naar 
het buitenland te gaan. Eliza: ‘Voor mij was 
het prettig dat Teodor wat ouder is en al veel 
ervaring heeft.’ Op zoek naar werk zagen ze 
een advertentie van uitzendbureau Otto. 
Sinds februari werken ze nu alle twee bij een 
logistiek bedrijf in Eindhoven dat kleren en 
schoenen verzendt voor merken als Zalando 
en Nike: retourzendingen controleren. 
Eliza: ‘We willen sowieso iets dat we samen 
konden doen. Voor nu bevalt het werk goed. 
Onze baas is tevreden en wil ons graag houden. 
Hij is een heel aardige man die ons ook 
helpt met zaken buiten het werk. In oktober 
verwachten we een vast contract te krijgen. 
Van daaruit is het gemakkelijker uitkijken naar 
ander werk, want we willen doorgroeien.’

Eigen huis
De parkeerplaats staat vol op het eind vorig 
jaar geopende migrantendorp waar Eliza en 
Teodor nu ruim een half jaar wonen. Veruit de 
meeste nummerborden uit Polen, maar ook 
enkele ook Roemenië, Bulgarije en Litouwen. 
Van Otto kregen ze de helft van een chalet 

toegewezen. Keurig allemaal, maar -en Eliza 
gaat even wat zachter praten- het klikt niet 
zo goed met de twee medebewoners in 
de andere helft van hun chalet. Ze hebben 
behoefte aan privacy en willen weg van het 
chaletpark. Daarom zijn ze hard aan het 
sparen en aan het uitkijken naar een eigen 
huis. Binnenkort hopen ze uitsluitsel te krijgen 
over een huurwoning in Helmond.

Verpleging
Op zichzelf wonen, en dan de volgende stap: 
ander werk vinden dat beter aansluit op 
hun  ervaring en kwaliteiten. Eliza wil in de 
verpleging gaan werken. Met haar Roemeense 
papieren moet ze nog anderhalf jaar parttime 
bijscholen om ook hier als verpleegkundige 
aan de slag te kunnen. Het is daarom nu zaak 
om snel Nederlands te leren. De dag na het 
gesprek gaat ze voor het eerst naar het Taalcafé 
in Maasbree. Tot haar spijt heeft ze weinig aan 
de Nederlandse lessen op het park, omdat 
die vooral op de Poolse bewoners is gericht. 
Talent voor taal heeft ze zeker, want ze spreekt 
moeiteloos Engels. 
Teodor zou graag weer iets doen in de 
isolatietechniek of iets met auto’s, want hij is 
best handig. ‘Teodor is te bescheiden’, vindt 

Eliza. Zelf kan ze niet wachten om stappen te 
maken, voorúit te gaan. Met een gelukzalige 
blik op haar gezicht droomt ze al hardop over 
een huis, kinderen en wonen in een gewone 
woonwijk. Teodor glimlacht: ‘Tsja, ze is nog 
maar 23. Zó snel gaat dat niet.’

Positief
Hoezeer hun besluit om hier te blijven 
vaststaat, bleek onlangs nog. Allebei moesten 
ze voor papierwerk even naar Roemenië. 
Teodor: ‘Na een week wilden we al terug. 
We hadden niks te doen, het kostte ons alleen 
maar geld. We wilden verder met ons nieuwe 
leven. Eliza: ‘Ik droomde elke nacht van 
Nederland.’ 
Eliza vindt het leven hier zóveel beter: 
‘Romania destroys itself. In Nederland heb je 
echte kansen, kun je vrij leven, zonder zorgen 
over wat je moet eten en wat je moet doen om 
geld te krijgen.’ Ze vertelt ook vol verbazing 
hoe vriendelijk en behulpzaam mensen hier 
zijn: van een opticien die gratis haar bril 
repareert tot een willekeurige Maasbreenaar 
die hen op hun eerste dag hier met de auto 
naar een supermarkt brengt. ‘I’m impressed 
about Dutch people.’  Teodor: ‘We voelen ons 
welkom.’

Eliza en Teodor voor hun chalet

Eliza en Teodor aan de keukentafel

Taalpunt Peel en Maas
Bij het Taalpunt kun je terecht met alle vragen over taal, rekenen en omgaan met 
de computer. Samen kijken wij naar een passend antwoord. Het Taalpunt weet 
welke initiatieven, cursussen en andere activiteiten er in Peel en Maas zijn. Zo zijn 
er tabletcafés, DigiD-workshops, computerspreekuren en taalcafés. Ook zijn er 
één-op-één taalmaatjes en is er mogelijk hulp voor de thuisadministratie.

Deze week speciale aandacht voor het Taalpunt omdat op 8 september 
Wereldalfabetiseringdag is. Het is daarmee de ‘Week van Lezen en Schrijven’.

Op werkdagen van 8.30 tot 12.00 in het Huis van de Gemeente in Panningen 
Tel. 077-307 23 82 / E-mail: info@taalpuntpeelenmaas.nl
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Huis van de Gemeente
Wilhelminaplein 1 Postbus 7088, 5980 AB Panningen  info@peelenmaas.nl
5981 CC Panningen     077 - 306 66 66  06 - 12 36 09 04 www.peelenmaas.nl

Actualiseren adressen gemeentegids 2021
Op 3 augustus is Akse Media gestart met het actualiseren van de redactionele adressen voor de gemeentegids Peel en Maas 2021. Wijzigingen en/of aanmeldingen voor het 
adressengedeelte kunt u aan de redactie doorgeven tot uiterlijk 25 september 2020.

Akse Media stuurt aan de adressen met een 
e-mailadres een e-mail ter controle van de 
gegevens. Iedereen krijgt een unieke per-
soonlijke code, zodat u zelf de gegevens kunt 
controleren en eventueel aanpassen.

Akse Media belt met de overige vermeldingen 
(zonder e-mailadres) tijdens de actualisatie-
periode.
Let op: staat u nog niet in de gemeentegids, 
meldt u zich aan voor eventuele plaatsing in 

het adressengedeelte. 
U kunt  voor mutaties en/of aanmeldingen 
ook zelf op de volgende manieren reageren:
• per e-mail: redactie@aksemedia.nl (o.v.v. 

Gemeentegids Peel en Maas) 

• telefonisch: 0223-673010
(redactie Akse Media) 

• schriftelijk: Akse Media
(t.a.v. Gemeentegids Peel en Maas)
Postbus 6033, 1780 KA Den Helder. 
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