
Het werk in het ziekenhuis

Ja hoor, eindelijk deze zomer weer eens terug in

ons oude vertrouwde ziekenhuis. Verleden jaar waren we

er ook, maar toen in een afdeling in een apart gebouw. We

waren nu terug op de kinderafdeling en op de afdeling 

chirurgie. De sanitairgroepen zijn  behoorlijk aangepakt, het

bleek hard nodig. Voor het eerst hebben we deze zomer

samengewerkt met een Roemeense aannemer. Even 

wennen voor ons, maar ook voor hen. Zij waren met z’n

vieren, wij met z’n achten. Binnen onze ploeg waren er een

aantal nieuwe mensen, maar zij waren voor ons alle vier

nieuw. Gaan we in de toekomst verder met de Roemeense

aannemer? We zullen in maart 2005 evalueren met de aan-

nemer en zijn personeel. Mogelijk kunnen wij hen weer

inzetten in de zomer van 2005. We zullen het afwachten.

De leiding van onze ploeg was ook nieuw en 

daardoor ook weer iets anders dan voorgaande jaren. We

hadden een gezellige ploeg. Het onderling contact was

goed, ondanks dat de ploeg kleiner dan normaal was.

Gezellig, met de nieuwelingen er bij. Ik weet dat de

Roemeense mensen waar we regelmatig contact mee 

hadden, het ook erg gezellig hebben gevonden en er is veel

werk verzet. De banden zijn weer stevig aangehaald, we

worden volgend jaar weer verwacht!! 

Evangelisatiekamp

Ook deze zomer is er weer een tweetal kamp-

weken georganiseerd voor kinderen uit Baraolt en 

omgeving. Het kamp werd weer gehouden in hetzelfde

kamphuis als vorig jaar. Middenin de schitterende natuur van

het land. Er zijn zo’n 80 kinderen geweest en we hopen en

bidden dat zij iets hebben mogen proeven van de liefde van

onze God. Hopelijk zullen al deze kinderen ook de 

wekelijkse bijbelschool in Baraolt gaan bezoeken.

Dagboek van de werkzaamheden

Deze zomer is er voor het eerst om de dag vanuit

Baraolt een stukje tekst met foto’s op de website gezet.

Hierdoor konden de thuisblijvers goed op de hoogte blijven

van onze activiteiten. Het complete reisverslag staat nog op

de site, dus als u het nog wilt lezen, ga dan naar: 

www.stichtingcomitebaraolt.nl en klik op de button

“Reisverslag”.

Transporten

Het transport verliep deze zomer weer voor-

spoedig, gelukkig maar, want ook dat ging op een andere

wijze als dat we gewend waren. U weet misschien dat onze

vaste man die de douanedocumenten en het transport

regelt, dhr. Van der Jagt uit Borssele, verhuist is naar

Denemarken. Nu moesten we het zelf regelen.

Voedseltransport

Ook dit jaar is er een voedseltransport voor de

patiënten van het ziekenhuis gepland. Dit zal in de laatste

week van oktober vertrekken. De diaconie van onze

gemeente heeft de laatst gehouden Heilig

Avondmaalscollecte weer bestemd voor dit transport.

Naast het voedsel hopen we een halve vrachtwagen vol

incontinentiemateriaal mee te kunnen sturen.
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Beste mensen,

Met dit Roemenië-bericht willen we u weer graag op de hoogte stellen van alle zaken die met ons werk voor en in Roemenië te maken

hebben.



Ontwikkelingen en opstarten Listra-huis

De nieuwe schuur in de tuin bij het Listra-huis is zo

goed als klaar. Hier hebben wij niet gewerkt, de bouw is 

uitgevoerd door een plaatselijk aannemersbedrijf. We 

hebben alleen bemoeienis met de bouw gehad tijdens onze

aanwezigheid in Baraolt. Deze bouw is zeer voorspoedig

verlopen. Rolstoelen en andere hulpmiddelen zijn al 

aanwezig, we hebben nog steeds dringend behoefte aan

incontinentiemateriaal. Het lijkt er op dat binnenkort het

Listra-huis officieel van start kan gaan. 

De hulpverlening via het Listra-huis begint steeds

meer vorm te krijgen. Steeds duidelijker wordt echter dat

er nog heel wat moet gebeuren, voordat “de zaak draait” en

dat dus de mensen thuis de spullen kunnen krijgen die ze

nodig hebben. Oftewel, het huis annex uitleenpost staat er,

nu de organisatie erom heen nog. Gelukkig hebben we een

oude bekende gevonden om ons te helpen met de opstart-

fase: Paula van ´t Spijker-van Kempen. Zij is een aantal jaren

gelden voor ons als fysiotherapeute een half jaar werkzaam

geweest in Baraolt. Samen met haar man Hans wil ze nu een

jaar diaconaal actief zijn in het thuiszorgproject van onze

Stichting. Hans is als natuurkundige uitgenodigd door de

Technische Universiteit in Brasov (60 kilometer van Baraolt)

om onderzoek te doen en onderwijs te geven.

Vragen die om een antwoord vragen

Er zijn vele vragen die opdoemen als je nadenkt

over de hulpverlening daar. Het gebouw en de magazijnen

staan er en worden gevuld met allerlei materialen 

(incontinentieluiers, matrassen, looprekken, 

hoog-laagbedden, rolstoelen, gehoorapparaten etc.) Maar

waar moet je nu alles opbergen? Waar is het meest 

behoefte aan? Aan wie kan je wat weggeven? Statiegeld of

niet? Hoeveel geef je weg? Wie selecteert eigenlijk? Hoe

breng je het bij mensen die zelf de spullen niet kunnen

halen? 

Hoe zorg je ervoor dat de goederen ook 

onderhouden worden (elektrische rolstoelen!)? Moeten we

een technicus ter plaatse aanstellen? Moet die dan geld 

krijgen en zo ja hoeveel? Wie selecteert hem of haar? Hoe

krijg je de goederen (geen vieze luiers natuurlijk!) weer

terug als ze niet meer nodig zijn. Wie is aansprakelijk als er

wat mis gaat? Hoe houd je bij wat er in en wat er uit gaat

(“magazijnbeheer”)? Wie instrueert de mensen over het

gebruik? Zijn er folders of zelfs cursussen nodig? Moeten we

geen wijkverpleegkundige aanstellen aldaar? 

Hoe komen we in Nederland te weten wat we nu

precies moeten gaan verzamelen? Hoe slaan we het dan

weer op bij ons? Hoe regelen we het transport? Hoe vaak

moeten we naar Baraolt met de vrachtwagen? Hoe lang

moeten we eigenlijk doorgaan met deze hulp? Zijn er 

mogelijkheden om t.z.t. Roemeense (of Europese) bronnen

aan te boren? Kortom, vragen te over, je zou er moe van

worden. Gelukkig heeft Paula, onder het voorbehoud van

Jacobus, een jaar de tijd om deze vragen te beantwoorden.

Een en ander  natuurlijk in nauw overleg met het thuisfront

in Goes. Zij hoopt begin december a.s. te gaan beginnen in

Baraolt. Wij houden u op de hoogte, via onze website en via

deze nieuwsbrief.

P.R.-activiteiten

Ook de komende maanden staan er weer een 

aantal activiteiten op het programma. Met name de 

huis-aan-huis collecte in Goes willen we in deze nieuwsbrief

noemen. Deze collecte is al jarenlang een goede bron van

inkomsten. Na de reportages van EO-Metterdaad van 

afgelopen winter kennen ook steeds meer mensen het werk

van de stichting. Dit levert tijdens het collecteren soms

leuke gesprekken op. Op deze manier worden fonds-

werving en het verhogen van de naamsbekendheid (wat

toch de kerntaken zijn van de PR-werkgroep) verenigd. Als

je dit beseft is collecteren helemaal zo gek nog niet!

Opnieuw willen via deze nieuwsbrief de collectanten (die

niet alleen in Goes, maar ook in de gemeente Borsele 

jaarlijks voor ons klaar staan) van harte bedanken voor hun

inzet. Daarnaast willen we aan u vragen of u eens wilt

nadenken over acties die de PR werkgroep op touw 

zou kunnen zetten. Kijk (of praat) eens rond in uw

(werk)omgeving. Hebt u ideeën voor nieuwe manieren van

fondswerving, meldt deze dan gerust!

Toekomst

We krijgen steeds meer te maken met ‘lopende

kosten’, steeds meer van onze projecten in Baraolt hebben

blijvend onze steun nodig. Daarom willen we u vriendelijk

verzoeken of u in uw omgeving vrienden/kennissen/collega’s

of bedrijven wil vragen ons financieel te ondersteunen. Alle

hulp is welkom! Wilt erover nadenken wat u (extra) kunt

betekenen voor ons werk en wilt u ervoor blijven bidden?

Deze nieuwsbrief is een uitgave van de subgroep P.R.-activiteiten
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