
 
 

Sagsnummer: 
33 

Navn: Caldarariu Crucita 
  

Alder: 61 Ansøgt om: Mangler alt 

 

   

Bevilget sep. 2013 Til mad, Ovn og Brænde 

Bevilget apr. 2014 Til mad 

Bevilget sep. 2014 Til alt 

Bevilget apr. 2015 Til alt 

Bevilget sep. 2015 Brændehjælp 

Bevilget apr. 2016 Til mad 

September 2016 Afsluttet 

Sagsfremstilling: 
September 2013 
Vi havde ikke mødt Crucita før, men i december 2012 blev jeg 
kontaktet af Andreea der havde talt med hende, der var krise 
-27 graders frost, et faldefærdigt hus, ingen brænde ingen 
seng og ingen mad. Vi sendte straks et beløb af sted og Susi 
og Titi startede deres helt egen hjælpeaktion, de fandt den 
seng til hende, gav hende lidt brænde og lidt mad. 
Da vi kom i april var Crucita rejst hvorhen ved vi ikke. 
Denne gang var hun hjemme. Vi møder hende ude på gaden, 
hun har været oppe og købe et brød, for penge hun har lånt. 
Hun har ingen indtægt, og ingen grøntsager i haven. Hun er 
en stor pige, ikke fordi hun får for meget at spise, men fordi 
hun er syg og har vand i hele kroppen. Hun viser mig sine 
ben, det er stolper og i disse stolper er der huller, nogle af 
dem bløder og fra andre løber betændelsen ud, det er 
bestemt ikke noget kønt syn. På stedet får hun 100,00 Lei, og 
får besked på, at tage til lægen. 
En ting er hendes helbred noget andet er hendes hus, det er 
nok 3 x 3 meter. Det er bygget på den måde, at der er lavet 
et træ skellet, mellem træet er der så muret op med mudder, 
der er rørt op med ko lort og strå. Taget er et helt kapitel for 
sig selv, det mest positive man kan sige om det er, at der 
ingen problemer er med skimmelsvamp, for der er konstant 
udluftning, så utæt er det. 
Vi kan begynde at fornemme, at det her er en stor sag, hvis 
hun skal klare vinteren skal der gøres noget ved taget, og hun 
skal have penge til mad og medicin. 
Vi må have lavet taget ellers fryser hun ihjel i vinter, vi 
overvejer at lægge en presenning over taget med tør ikke 
rigtigt, hvis der kommer en storm, risikerer vi at rive resten af 
taget af. Vi tager kontakt til håndværker John og han 
kommer med et tilbud på 2.500,00 Lei for et nyt tag. Vi er 
tæt på at sige ja, da Crucita kontakter os og siger, at det ikke 
er værd at ofre så mange penge på et nyt tag, hun er alligevel 
bange for, at huset snart braser sammen. Hun siger, at hun 
hvis hun får en ny ovn og noget brænde, klarer hun vinteren.  

 



 
 

I løbet af vinteren eller foråret kommer der besøg fra 
Holland, de vil denne gang medbringe 3 træhuse, som skal 
gives til nogle hårdt trængte, vi har bedt Susi om, at gøre 
dem opmærksomme på Crucita, hun er vist værdigt 
trængende. 
Enden på hele denne her historie er, at Crucita får til en ny 
ovn (den er købt til 2 læs brænde og så laver vi 7 kuverter 
penge i hver, hun får den ene og aftalen bliver så skal hun 
hver måned skal gå op til Susi og aflevere sine kvitteringer og 
når det er gjort får hun en ny kuvert. 
Crucita får også hjælp fra en uventet kant. Et hold turister fra 
Ældresagen i Greve får lov til at komme ind og besøge hende 
og som tak for dette giver de hende en stor pose mad. Hun 
er meget rørt og beder en bøn for os alle.  

Oktober 2013 Crucita har fået sin ovn og den virker, hun har fået lavet taget 
og den ene gavl på huset er blevet lukket, jeg tror hun 
kommer til at klare sig gennem vinteren. Det kneb lidt med at 
få pengene til at slå til, hun fik 100,00 Lei ekstra. 
Cheme kiggede på sårene på hendes ben, de er blevet 
pænere, der er ingen tegn på infektion, hun fik lagt en ny ren 
forbinding på, og fik fortalt hvad hun skulle være 
opmærksom på m.h.t. infektion. 
Hun fik skiftet sin forbinding igen inden vi tog hjem og fik 
udleveret sterile forbindinger så hun selv kunne skifte dem. 

April 2014 Crucita har passet sin aftale med mad pengene fint, og har 
også søgt og fået socialhjælp. 
MEN Crucita er væk igen, igen er hun taget til Italien og igen 
har hun kastet sig selv ud i et liv som tigger. 
Ifølge borgmesteren har hun ikke opfyldt sine forpligtelser i 
forhold til socialhjælpen og derfor har de stoppet den 
Hun vidste vi var på vej, og at vi ville hjælpe hende igen, jeg 
forstår det ikke. 
Vi kan ikke gøre så meget for hende, vi har efterladt en 
kuvert med mad penge hos Susi i tilfælde af at hun pludselig 
dukker op, mere kan vi ikke gøre her og nu. 
 

September 2014 Som I kan læse i referatet så er Crucita til en alvorlig samtale. 
Hendes holdning til tingene skal ændres ellers lukker vi 
kassen i. 
Jeg spørger hende hvorfor hun ikke har sået, hendes svar er, 
at hun ikke vil så så længe hun ikke har noget stakit rundt om 
haven, en meget dårlig undskyldning. 



 
 

April 2015 Jeg har før været gal på Crucita, fordi hun har opført sig 
tosset; men denne gang tager jeg hatten af for hende.  
Hun er en stor pige og denne gang viser hun også at hun har 
et stort hjerte. 
Da vi besøger hende i hendes lille bitte hus, møder vi en 
handicappet mand der. Hans navn er Bella.  
Bella er lidt retarderet og så er hans ben helt forkert sat på. 
Han græder og putter sig ind til mig, hans bror har tævet ham 
og hans mor. Han viser os, at hans ene fortand er slået ud. 
Han fortæller at hans bror har slået moderen så hun faldt 
ned på en varm brænde ovn. Bella græder endnu mere og 
fortæller at han savner sin mor, men at han ikke tør flytte 
hjem, han er bange for broderen. 
Bella er bare så skøn som han sidder opløst i tårer og hele 
tiden søger Crucitas hånd og trøst, og det bedste af det hele 
er, at han får det han beder om, hun er så sød ved ham. 
Hvor er det stort, at man ingen ting har, men alligevel åbner 
døren for en anden der trænger til hjælp.  
Hun har min dybeste respekt. 
Belle får en rollator - han er lidt bange for den, kan ikke 
rigtigt finde ud af hvor stærkt sådan en kan køre. Crucita 
tager over og lover at hun nok skal få lært ham at bruge den. 
 

September 2015 Stor er vores underen, da vi kommer ned til Crucita og Bella, 
som nu er flyttet permanent ind. De er ved at bygge nyt hus. 
Den første tanke er naturligvis hvor dejligt for dem, for de 
trænger om nogen til det; MEN den næste tanke der melder 
sig er, hvordan kan man bygge nyt hus når man er på 
socialhjælp. Det er et eller andet der ikke hænger sammen. 
Vi spørger ind til deres økonomi, og det viser sig at Bella får 
en rimelig stor pension. Vi spørger om prisen på huset og får 
et mindre chok da de fortæller os, at det kommer til at koste 
63.000 Lei. Vi spørger naturligvis hvor de penge kommer fra. 
Det er lidt underligt at man beder om penge fordi man er 
sulten og så bygger et hus til så mange penge. 
De fortæller at de har solgt noget jord som Bella har arvet 
efter sin far. Dette salg indbringer ½ af det, det koster at 
bygge huset. Da vi spørger om hvordan de vil bygge færdigt, 
ved de det ikke. De aner ikke hvor pengene skal komme fra - 
det er rystende hvis det er sandt. 
Da vi kommer på vores andet besøg har de bygget så meget 
af huset som de havde materialer til, og nu var der ikke mere 
at gøre godt med. 
Pludselig ud af den blå luft begynder Crucita at ændre på de 
tal der beskriver deres indkomst. Det gør mig gal. Hvis vi skal 
hjælpe må der være tillid og ærlighed. Da jeg fortæller hende 
dette, bliver hun meget tvær og da jeg fortæller hende, at 
det er svært for os at forsvare at give madpenge når man 
bygger så dyrt som hun gør bliver hun ikke mindre tvær. 



 
 

Pludselig begynder hun at tale om andres økonomi, og 
fortæller os, at vi har betalt for Rusalim’s gravsted, det er der 
nemlig nogle der har fortalt hende. Jeg fortæller hende 
meget bestemt, at vi for det første ikke har betalt noget 
gravsted, og hvis vi endelig havde så kommer det ikke hende 
ved - ligesom det heller ikke kommer nogen ved, hvad vi 
hjælper hende med. 
Hun kan ikke holde mund og fortæller at det er Cosmina og 
Vilma der har været på spil igen. Hun fik meget klart besked 
på, at hvis hun vælger at lytte til de damer og deres sladder, 
så er det op til hende og hvis hun mener vi gør vores arbejde 
forkert, så står det hende frit for, at sige nej tak til vores 
hjælp. Ingen tvinger hende. 
Jeg må ærligt indrømme at jeg var rødglødende da vi gik 
derfra. Jeg er så træt af al den sladder de damer lukker ud og 
træt af at de kan bilde folk hvad som helst ind. 
 
Crucita og Bella fik brændehjælp. 

April 2016 Det nye hus står som det stod, da vi rejste i september.  
Hendes ben var ikke kønne. 
Hun fortalte at vandet havde stået højt i huset i flere 
omgange. 
Hun fik lidt mad penge. 

September 2016 Crucita og Bella er som I kan læse i referatet, pist forsvundet. 
 
Derfor bliver sagen afsluttet. 

 
 

   
Crusitas hus er på knap 10 m² 

Der bor 2 personer og en høne 
her. 

Der blev lavet brasede kartofler på 
det lille komfur, og dersom jeg 
sådan var rigtig sulten, kunne jeg 
have spist det hele. Men det var jo 
til to personer. Ved siden af det lille 
komfur lå der en høne, som rugede 
på æg. 

Toiletforholdene kunne vist godt 
trænge til lidt genopretning! 



 
 

 
 


