
NIEUWS
BRIEF

NR 4  /  VOORJAAR 2015  /  Vision Baraolt gaat uit van de Christelijke Gereformeerde Kerk te Goes

IN DEZE NIEUWSBRIEF:

‘Mijn eerste reis naar Baraolt’
door Danny Hage

Baraolt run & challenge

Trieste werkelijkheid

Hopelijk zouden ze daarbij inspiratie 
en ideeën opdoen, die ze vervolgens 
in het Laura Ház konden toepassen. 
Terugkijkend kunnen we constate-
ren dat het een succesvolle week is 
geweest: tussen maandag 9 maart en 
zaterdag 14 maart werden de ZML 
school Eben Haëzer in Kapelle, De 
Cirkel in Goes, Jikkemiene in Nisse, 
de Stadsboerderij in Goes, atelier De 
Kaai in Goes en de Oude Bakkerij in 
Biggekerke met een bezoek vereerd. 

Bezoek dames  
Laura Ház
Twee weken voorafgaand aan ons bezoek aan Baraolt heeft de 

leiding van het Laura Ház een bezoek aan Nederland gebracht. 

We wilden Baba, Ceci, Blanka en Izolda een inkijk geven hoe in 

Nederland de gehandicaptenzorg is vormgegeven. 

Ook waren we blij dat de dames aan-
wezig konden zijn in de avonddienst 
op Dankdag en bij de brainstormses-
sie op donderdagavond. In de laatst-
genoemde bijeenkomst hebben het 
VB-bestuur en de Laura Ház leiding 
uitvoerig nagedacht over de toekomst 
van de gehandicaptenzorg in Baraolt 
en omgeving. Tijdens een ‘meet & 
greet-bijeenkomst’ hebben we vrijdag-
avond gezellig nagepraat over deze 
intensieve week.

Volg Vision Baraolt 
op Facebook:

www.facebook.com/visionbaraolt

Baba, Izolda,’onze’ Marijn de Schipper, Ceci en Blanka 



Mijn eerste reis  
naar Baraolt 
Danny Hage

Als vers bestuurslid van Stichting Vision Baraolt heb ik voor het eerst 

een bezoek gebracht aan Roemenië. Omdat ik de taken van Frank 

Visscher heb overgenomen ging mijn aandacht voornamelijk uit naar 

de medische zaken en daarom zal een bezoek aan het ziekenhuis mijn 

agenda bepalen. Omdat het überhaupt mijn eerste reis naar Roemenië 

was, wist ik echt niet wat mij te wachten stond. Je hoort verschillende 

verhalen, ziet allerlei dingen in de media, maar ik had besloten niet 

bevooroordeeld mijn reis te beginnen. 
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erg typisch is voor een ‘oostblokflat’, 
werd een fantastisch diner voorgezet. 
Hier werd meteen zichtbaar hoe diep-
geworteld en dierbaar de contacten 
zijn in Baraolt.

De dag erna op zondag hebben we 
met z’n allen twee lokale kerkdiensten 
bezocht. Door mijn gebrek van de taal 
heb ik er niet veel van meegekregen 
maar ‘samen’ stilstaan bij het woord 
van God, ook al versta je er niets van, 
is een prachtige ervaring. Een wande-
ling door het stadje deze dag heeft wel 
een heel duidelijk beeld gegeven hoe 
de mensen daar leven. Straten die niet 
mooi geasfalteerd of bestraat zijn, in 
plaats daarvan slechte wegen omdat 
er simpelweg geen geld is voor deze 
‘luxe’. Veel oudere mensen met hun 
kleinkinderen omdat de ouders aan het 
werk zijn in West-Europa om de kost te 
verdienen. Te veel indrukken om u een 
idee te geven hoe men daar leeft.

Maandag stond voor Martin, Harm en 
mij zelf in het teken van een bezoek 
aan het ziekenhuis. Ook hier is het 
weer moeilijk te beschrijven wat we 
daar aantroffen. Als je het luxe ADRZ 
in Goes gewent bent en je moet voor-
stellen hoe het ziekenhuis er daar 
voorstaat mag u van mij aannemen dat 
dit een niet te beschrijven overgang 
betreft. Het ziekenhuis staat voor een 
enorme uitdaging om te voldoen aan 
de meest recente accreditatienormen. 
Deze normen zijn na de aansluiting bij 
de EU sterk aangescherpt zonder dat 
er een ‘zak’ geld gegeven wordt om de 
aanpassingen te betalen. Samen met 
Maria hebben in kaart gebracht wat 

Wanneer je eenmaal bent aangeko-
men in Roemenië (een deel van de 
groep is gevlogen i.v.m. de reistijd en 
tegenwoordig vlieg je voor rond de 40 
euro) en als je dan als eerste een Fer-
rari dealer ziet, wordt het moeilijk niet 
te denken; wat doe ik hier eigenlijk... 
Deze gedachte werd na en paar uur rij-
den snel bijgesteld. Rondom de grote 
stad zie je een zelfde welvaart en luxe 
als bij ons maar op het platteland ver 

weg van de stad is nog steeds grote 
armoede. Dit geeft weer meteen hoe 
oneerlijk de zaken zijn verdeeld.

We werden zeer hartelijk ontvangen 
door Maria, de directrice van het zie-
kenhuis, waar we logeerden. Traditie 
getrouw werd de eerste avond gege-
ten bij Istvan en Agnes, contacten van 
het eerste uur. Deze mensen wonen 
niet in luxe en in hun kleine flatje wat 
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men lokaal voor elkaar heeft en welke 
ondersteuning van ons wenselijk is. 
Dit gaat over een compleet computer-
systeem, bewegwijzering, veiligheids-
aspecten en ga zomaar door. Gelukkig 
hadden we meteen goed nieuws voor 
het ziekenhuis; het zogenaamde IT 
systeem is al bijna geregeld en door 
een grote sponsor vrijwel kosteloos 
te implementeren. Verder zijn we in 
gesprek met het ziekenhuis in Delft 
welke na de zomer de nieuwbouw zal 
betrekken en zoals het er nu naar uit 
ziet mogen we veel voor hun overbo-
dige spullen ophalen voor het zieken-
huis in Baraolt. De komende maanden 
zullen we als stichting nog veel werk 
moeten verzetten om dit project op 
tijd te realiseren en hopen we ook een 
beroep te doen op uw hulp! 

Omdat het project in het ziekenhuis zo 
omvangrijk is kon ik helaas maar een 
kort bezoek brengen aan het Laura 
Ház. Zeer spijtig omdat het echt een 
genot is om daar te zijn en te ervaren 
wat er daar tot op heden is gereali-
seerd. De blijdschap en enthousiasme 
van de kinderen daar is erg aanste-

kelijk en een kroon op het werk wat 
samen met de medewerkers van het 
Laura Ház is gerealiseerd. 

Als ik mijn eerste bezoek aan Baraolt 
moet beschrijven in een paar woorden 
zouden dat ongelofelijk, geweldig en 
zorgelijk zijn. Ongelofelijk omdat er in 
onze Europese Unie nog zoveel (ver-
borgen) armoede is en ongelofelijk om 
te zien wat de mensen er met z’n allen 
van weten te maken.

Geweldig wat er tot op heden alle-
maal al is bereikt door stichting Vision 
Baraolt, maar meteen zorgelijk omdat 
er nog zoveel is te doen. Als ik alleen 
even naar de gezondheidszorg kijk 
dan is het ondenkbaar dat Baraolt 
geen ziekenhuis meer zou hebben. 
Als het ziekenhuis niet kan voldoen 
aan de norm, dan is er een serieuze 
bedreiging dat deze elementaire 
behoefte verdwijnt. Graag wil ik u vra-
gen om de mensen daar en het werk 
van Vision Baraolt in uw gebed wilt 
meenemen. 

Danny Hage, mei 2015

TRIESTE REALITEIT
Baraolt november 2014

Midden in Baraolt staat een huis. 
Het valt niet op tussen alle andere 
huizen. Het ziet er vervallen, ver-
waarloosd en verlaten uit. De tuin 
is overwoekerd met planten en er 
hangen geen deuren meer in de 
posten. Als je beter kijkt kan je zien 
dat het ooit een mooi huis was. Het 
is groot en robuust en staat op een 
mooie plaats.

Het huis was eigendom van een 
rijke familie. De vrouw des huizes 
kreeg twee kinderen. Eén gezonde 
dochter en één dochter met een 
verstandelijke beperking. De meis-
jes groeiden op in het mooie huis 
in een liefdevolle omgeving en er 
werd goed voor hen gezorgd. De 
oudste dochter gaat studeren en op 
zichzelf wonen in de stad. De jong-
ste dochter heeft geen vooruitzich-
ten en mogelijkheden. De alleen-
staande moeder weet niet hoe ze 
haar gehandicapte kind kan helpen 
en begeleiden in het ouder worden 
en het onvermijdelijke gebeurt: Ze 
raakt zwanger. En nog een keer. En 
nog een keer. Acht kinderen krijgt 
ze, de vader is onbekend..

Oma vangt de kinderen op, voedt 
ze op, verzorgt ze. Maar dan overlijd 
oma en de gehandicapte dochter 
en haar acht kinderen blijven alleen 
achter. De familie valt uit elkaar, 
de kinderen van de gehandicapte 
vrouw worden op verschillende 
plaatsen opgevangen en de plaats 
waar ze ooit in liefde woonden 
raakt in verval.

In situaties als deze wil het Laura 
Ház het verschil maken. Ouders 
handvatten geven om hun kind 
op te voeden en te begeleiden in 
het leren van vaardigheden. De 
kinderen met een verstandelijke 
beperking wordt een veilige plaats 
geboden om te spelen en te leren 
door ze dagelijks op te vangen en 
therapie te bieden. Belangrijk werk 
dat veel leed bespaard en kwaliteit 
van leven biedt!
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Ga dan naar onze website en meld u aan. 
U kunt al donateur worden vanaf  € 25,- per jaar.

COLOFONWILT U DONATEUR WORDEN?

Vision Baraolt is een  
ANBI organisatie

Mei 2015  •  Vormgeving: studiozint.nl

E-mailadres: info@baraolt.nl
Rekeningnummer: 
IBAN NL87 INGB 0001687806
Kvk nr.: 22042853WWW.BARAOLT.NL

ICT-project 

Het gehele ICT-systeem in het ziekenhuis in Baraolt  
is sterk aan vernieuwing toe. De computers zijn erg 
verouderd, de internetverbinding is traag en boven-
dien laat de beveiliging te wensen over. Daarom  
werd er aan ons gevraagd mee te denken aan een 
oplossing. Gelukkig kwam die er, door het bedrijf  
SBeffect B.V. uit Goes, die een geheel nieuwe ICT-
omgeving willen sponsoren. Naar verwachting zal  
het geheel in het najaar geïmplementeerd worden, 
met hulp van SBeffect B.V. We houden u op de hoogte! 

Kaartverkoop 

In de ontmoetingsruimte achter in de Maranathakerk 
in Goes kunt u luxe kaarten met envelop kopen van 
onder andere Posthuijs, te gebruiken voor allerlei  
gelegenheden. Deze actie wordt mogelijk gemaakt 
door Gerdine Scherrenburg. De kaarten kosten 1,25 
euro en 6 voor 6,25 euro. De kaartenactie heeft tot  
nu toe ongeveer 300 euro opgebracht. Gerdine,  
hartelijk dank!

Sponsoring MemorieCare

Het bedrijf MemorieCare uit Wolphaartsdijk heeft een 
aantal kasten aangeboden die worden gebruikt voor 
dementie in de ouderenzorg.  Deze kasten met spel- 
en oefenmateriaal zijn ook geschikt voor het Laura 
Ház. Het gebruik van deze kasten zorgt voor meer  
communicatie en interactie met de kinderen. De kas-
ten zullen binnenkort op transport naar Baraolt gaan. 

Belangrijke bijdragen/
sponsoring: Sportieve acties

Op 7 maart vond 
de eerste editie 
van de Baraolt 
Run plaats, een 
hardloopwedstrijd 
die werd gehouden 
in en rond Goes.
De Baraolt Run heeft 
een kleine 2000 euro 
opgebracht, waar we 
alle deelnemers, sponsors 
en andere betrokkenen  
hartelijk voor willen danken! In 2016 hopen we de 
tweede editie van de Baraolt Run te organiseren.  
We zullen hier tijdig informatie over verstrekken.

Op 6 juni aanstaande zal de tweede editie van de  
Baraolt Challenge plaatsvinden. Dit sportieve 
wielerevenement start bij de Maranathakerk en 
zal in 4 groepen Zeeland doorkruisen.  De officiële 
inschrijfdatum voor de rit is gesloten, maar omdat 
we nog een aantal extra wielershirts hebben besteld, 
is meedoen nog mogelijk! Natuurlijk mag u onze 
deelnemers ook komen supporten bij de start en de 
finish, u bent van harte welkom! Meer informatie over 
de Baraolt Challenge en de mogelijkheid tot opgeven 
kunt u vinden op onze website: www.baraolt.nl 

Het doel van beide acties is om geld in te zamelen voor 
de aanschaf van een nieuwe bus voor het transport 
van de kinderen van het Laura Ház. Dit transport is 
noodzakelijk, aangezien een groot deel van de kinderen 
in de omgeving van Baraolt wonen en alleen met 
transport het Laura Ház kunnen bezoeken. 


