Oud-verdediger FC Utrecht zet zich nu in voor kinderen in Roemenië

Mihai Nesu terug in Utrecht voor 'belangrijkste levensdoel'
voortbewegen doet hij middels een
joystick op zijn rolstoel. Hij is in
staat om een hand te schudden en
tijdens het vertellen beweegt hij die
arm opvallend natuurlijk.
Blessure
Mihai Nesu is weer even terug in de
Galgenwaard en laat zich fotograferen
met fans. Vanavond is hij eregast bij de
wedstrijd FC Utrecht-Groningen.
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Mihai Nesu belandt als speler van
FC Utrecht na een duel op de
training plotsklaps in een rolstoel.
Zeven jaar later is hij terug in de
stad die hij zijn 'derde thuis' noemt.
Het is 10 mei 2011 als Mihai Nesu
een luchtduel op trainingscomplex
Zoudenbalch aangaat. De
Roemeen, dan 28 jaar, komt op zijn
nek terecht en meteen is het
duidelijk. Foute boel. Neșu breekt
zijn nekwervel en is op slag
invalide.
Bij de pakken neerzitten, doet Neșu
nooit. Al in 2012 start hij de Mihai
Neșu Foundation; drie jaar later
staat er een compleet
rehabilitatiecentrum voor jonge
Roemeense kinderen met een
handicap van wie de familie geen
behandeling kan betalen. Inmiddels
worden daar 90 kinderen
behandeld. "Dit is mijn belangrijkste
levensdoel", vertelt Nesu in de
skybox van Stadion Galgenwaard,
het stadion waar hij ooit de
linkerflank bestreek.
De inmiddels 35-jarige Nesu is
terug in de stad die hij na zijn
geboortestad Oradea en Boekarest
- waar hij acht jaar woonde toen hij
bij Steaua speelde - als zijn 'derde
thuis' omschrijft. De baard is in al
die jaren lang geworden,
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"De rechterarm wordt sterker en
mijn schouder ook", aldus de
Roemeen. "Langzaamaan gaat het
beter in sommige delen van mijn
lichaam. Sommige spieren zijn
sterker, sommige blijven hetzelfde.
En sommige zijn verslechterd door
de blessure. Ik werk hard voor mijn
herstel en dat geeft me veel
kracht."

speler die al in de selectie zat op
die fatale dag in 2011. Op
Koningsdag keert Nesu terug naar
Roemenië. Het feest rondom
Koningsdag, dat laat hij lekker
schieten. "Mij te druk", glimlacht
Nesu. En bovendien is er genoeg
te doen, daar in Oradea, op de
belangrijkste plek in zijn leven.

De weldoenersdrang van Nesu is
bewonderenswaardig. Ooit was
een man uitschakelen en een
goede voorzet geven zijn doel, nu
is het kinderen helpen. Hardop
klagen over zijn handicap deed hij
nooit, hij denkt dat het zo heeft
moeten lopen. En nu is hij dus de
'guardian angel' van een hoop
Roemeense kinderen met een
handicap. Dat is nu hetgeen dat
hem gelukkig maakt. "Ik ben blij als
ik die kinderen zie. Hoe ze vechten,
hoe ze zich gedragen, hoe ze altijd
blij zijn - zelfs met hun problemen."
Morgen is hij eregast bij FC Utrecht
- FC Groningen, waar geld wordt
opgehaald voor de Mihai Nesu
Foundation. "Ons
rehabilitatiecentrum heeft altijd hulp
nodig, de kosten zijn elk jaar erg
hoog. De stichting groeit, maar
langzaam. In het centrum helpen
we nu 90 kinderen, toen we startten
in 2015 waren dat er nog 30", aldus
Nesu. Voor hem is het 'een grote
verrassing' dat hij werd uitgenodigd
als eregast én dat er geld wordt
ingezameld voor zijn stichting.
De Roemeen maakt er meteen een
weekje Nederland van. Hij ziet
oude bekenden, maar leert ook
nieuwe mensen kennen op de club.
Vandaag schudt hij de hand van
Mark van der Maarel, de enige
donderdag 19 april 2018
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