
 
 
Beste gemeenteleden, 
 
Via deze bijdrage willen we u weer op de hoogte brengen van de recente ontwikkelingen in Baraolt 
en omgeving.  
 
Evangelisatiekamp  
Van 19 – 31 augustus is  weer het jaarlijkse  evangelisatiekamp gehouden, georganiseerd door ds. 
Attila Bartha. Meer dan 80 kinderen zijn daarbij aanwezig geweest en het was weer een groot succes. 
Tijdens de najaarsreis (hieronder meer)  hebben we veel foto’s bekeken bij Atilla thuis. Op de foto’s 
waren veel gelukkige gezichten  te zien. We zijn blij dat er elk jaar een kinderkamp, mede dankzij uw 
giften georganiseerd kan worden. waren. 
 
100-jarige bestaan ziekenhuis 
We zijn dankbaar te kunnen melden dat begin september het ziekenhuis in Baraolt dit jaar haar 100-
jarige bestaan heeft kunnen vieren. Naast diverse toespraken door de gedeputeerde, de 
burgemeester en diverse artsen heeft Frank Visscher een lezing gehouden over MS en ADHD voor 
250 Hongaarstalige artsen. Als dank voor de jarenlange steun uit Nederland zijn er gedenkborden 
onthuld op de voorgevel van het ziekenhuis met de tekst “Vision Baraolt Goes, Nederland: Bedankt 
voor de steun te allen tijde”.  
 
Werkgroep materialen 
Vanuit de werkgroep Materialen is er goed nieuws te melden. De afgelopen periode hebben we een 
grote hoeveelheid (nieuwe!) kleding gekregen. Met hulp van een groot aantal vrijwilligers zijn van 
duizenden kledingstukken de prijskaartjes verwijderd en verpakt voor transport naar Baraolt. Deze 
kleding zal via het Laura Ház worden verkocht. Op deze manier kan men daar weer geld binnenhalen 
voor de exploitatie. 
 
Ook zijn er vrijwilligers naar Zeist gereden om daar een twintigtal dozen vol met diverse medische 
materialen op te halen. 
 
Omdat de vraag naar ziekenhuisbedden groot is in Baraolt, zijn wij dankbaar dat het ziekenhuis in 
Zierikzee  10 ziekenhuisbedden en matrassen beschikbaar heeft gesteld.  Daarnaast kregen we 
diverse RVS waskommen, een zak vol verbandmateriaal, een audiometrie-cabine en 10-tallen 
gordijnen mee. 
 
Fondsenwerving  
Rachel Blok-Elenbaas heeft zich bereid gevonden toe te treden tot Vision Baraolt en is daarbij 
verantwoordelijk geworden voor fondsenwerving. Diverse ideeën zijn al in gang gezet om extra geld 
in te zamelen.  
 
Najaarsreis  
Tijdens het stormachtige weer in Nederland is er op vrijdag 25 oktober een delegatie vertrokken naar 
Roemenië waar het gemiddeld 22 graden was met volop zon. Niet vervelend dus!  



Vanwege verplichtingen in Nederland is het grootste deel van de delegatie dinsdag vroeg in de 
morgen weer vertrokken.  
 
Tijdens de najaarsreis is weer gebleken dat de geldnood groot is in Roemenië. Door het sluiten van 
twee grote bedrijven in Baraolt zijn er veel mensen bijgekomen zonder werk en inkomen. Door het 
groot tekort aan financiële middelen bij de overheid heeft dat uiteraard ook grote nadelige gevolgen 
voor de gezondheidszorg die daardoor meer afhankelijk is van giften en goederen van derden. 
 
Naast het ondersteunen van de kledingverkoop zijn we ook bezig een stroopwafelproductie op te 
zetten in Roemenië om enerzijds extra inkomsten te genereren voor het Laura Ház, anderzijds werk 
te creëren voor mensen met een beperking. Tijdens de najaarsreis zijn er diverse gesprekken gevoerd 
om dit verder vorm te geven. 
 
Met de burgemeester is er afgesproken dat hij alle mogelijke steun verleent aan dit project, wat 
ontzettend belangrijk is in het kader van komende formaliteiten en procedures. Ook zullen de 
loonkosten een jaar lang door de overheid worden vergoed. De productie zal bij de start werk 
genereren voor minimaal een 6-tal personen met een beperking en voor een projectmanager. Er zijn 
een tweetal mogelijke locaties geschikt gevonden voor de productie en verkoop waarvoor de 
gesprekken met de verhuurders nog lopen.  
 
Na verschillende mensen te hebben gevraagd naar hun mening over een goede projectmanager is de 
naam Sándor (echtgenoot Zsuzsa Tüzes-Katai) vele malen gevallen. Sándor heeft ervaring in de 
logistiek en heeft diverse cursussen gevolgd in het kader van bedrijfsvoering en management en zit 
zoals vele anderen in Roemenië zonder werk. Na uitgebreid gesproken te hebben met Sándor zal hij 
op korte termijn een beslissing nemen. Wat het voor hem moeilijk maakt is dat hij een sollicitatie 
heeft lopen waarbij hij net door de eerste ronde is gekomen. Mocht Sándor onverhoopt besluiten 
niet op ons aanbod in te gaan, zullen we de gesprekken met een ander aangaan.  
 
In het ziekenhuis kijken ze met dankbaarheid terug op het werk dat tijdens de jongerenreis in de 
afgelopen zomervakantie is verricht. De financiële nood, de behoefte aan diverse goederen en het 
renoveren van andere ruimten blijft. Komend jaar volgt namelijk een belangrijke audit waarbij er 
onder andere gekeken wordt naar de algehele staat van het ziekenhuis. Wanneer dat niet voldoende 
blijkt te zijn, bestaat de kans dat vergunningen worden ingetrokken met alle gevolgen van dien. 
 
Ook zijn er grote zorgen over het feit dat vele hoog opgeleiden vertrekken naar het buitenland. De 
afgelopen 20 jaar zijn er ongeveer 15.000 doctoren/artsen/specialisten uit Roemenië vertrokken 
omdat de kansen en arbeidsvoorwaarden in het buitenland vele malen beter zijn. 
 
Graag willen we afsluiten met het volgende voorbeeld om u meer gevoel te geven bij de waarde en 
het tekort van geld in Baraolt en omgeving;  
 
Op de laatste dag zijn we met de leidinggevenden van het Laura Ház uit eten geweest in een 
plaatselijk restaurant. Na het nuttigen van een voorgerecht, hoofdgerecht en bijhorende drankjes 
waren we omgerekend in onze valuta  € 57 kwijt voor 10 personen. Desondanks is ‘uit eten gaan’  
voor de meeste mensen daar financieel niet haalbaar (een gemiddeld maandsalaris ligt rond de € 
400). Als u zich dan indenkt dat bijvoorbeeld incontinentiemateriaal in Roemenië hetzelfde kost als in 
Nederland, zult u begrijpen dat de financiële nood hoog is! 
 
 
Hartelijke groet namens het bestuur van Vision Baraolt, 
Mark Minnaard 


