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Juli 2018 

Beste vrienden van Baraolt, 
 
Wij willen jullie graag weer een update geven m.b.t. de laatste ontwikkelingen in Baraolt.  
 
Ziekenhuis 
Het ziekenhuis liep afgelopen weken tegen een serieus probleem aan. Het röntgenapparaat werkte 
niet meer en het onderdeel dat vervangen moest worden was niet meer te krijgen. Voor het 
ziekenhuis is het heel belangrijk dat het röntgenapparaat gebruikt kan worden. Als dat niet werkt 
gaan de mensen naar een ander ziekenhuis en loopt het ziekenhuis in Baraolt inkomsten mis. 
We hebben samen met Maria gekeken of het onderdeel nog te bestellen is, maar dit blijkt moeilijker 
te zijn dan we dachten. We hopen op een snelle en goede afloop.   
 
Met het keukenproject zijn we nog druk bezig. We hebben een keuken van defensie op het oog. We 
hebben een verzoek in gediend of Vision Baraolt deze keuken mag hebben voor het ziekenhuis in 
Baraolt. Binnenkort weten we meer! 
 
Laura Ház 
De berichten uit het Laura House zijn somber. Christina en Blanka zijn allebei niet meer werkzaam en 
komen heel waarschijnlijk ook niet meer terug. De provincie betaald geen bijdrage meer aan het 
Laura Ház , wat betekend dat er minder inkomsten zijn. De medewerkers moeten harder werken 
voor minder geld. Verder moeten ze proberen zichzelf rendabel te maken doormiddel van verkoop 
van zelfgemaakte spullen. Een zorgelijke ontwikkeling die we proberen te volgen, maar op dit 
moment weinig grip op kunnen krijgen. 
 
Baraolt Challenge 
Op 3 juni 2018 heeft de Baraolt Challenge plaatsgevonden. Het was een mooie dag met ongeveer 15 
deelnemers. Deze editie heeft zo’n 2900 euro opgebracht. We willen de sponsors en vrijwilligers van 
harte danken voor de bijdrage om dit evenement mogelijk te maken! 
 
De Jager-Tolhoek bouwmaterialen, BMW Zwartepoorte Goes, Simons Bouw en Glas, Glashandel 
Melieste, Fromagerie Forianne, Van Leeuwen en de Waard advcocaten, Foto Verschoore, 
Tandartsenpraktijk Krabbendijke, DMARC een reclamebureau, Logus Bouwmaterialen, Hardeman 
Motorsport, Groencombinatie Zeeland, Delta Coastal Services, P&S Projectontwikkeling, Makelaardij 
Neeskens, Raab Karcher, Hanse Staalbouw, Raven Advies B.V., Aessen en Partners Makelaardij en 
Taxateurs, Armperse & Goetheer Accountants B.V., Glascentrum J. Goemaat B.V.  

 

                            
 
 
 

https://www.jagertolhoek.nl/
https://bmw-zwartepoorte.nl/onze-vestigingen/zwartepoorte-goes
https://www.simonsgoes.nl/
https://www.meliesteglas.nl/
https://www.meliesteglas.nl/
https://www.fromagerieforianne.nl/
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.vldwadvocaten.nl%2F&h=AT1v8cOtmWutWcsQU1ymVTC-6HsdCtR3_YGAfC1YFA59gSmDP6I6gff226JvFkwUkOkaUYHkCy2soYtOd8lNSlMzrKQn6pMuUIoCRbNR6PooFJquvIZmdWRm27w5HDvQ7w
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.verschoore.nl%2F&h=AT3g_kWUotsh_TAw1KBK_YbQWGxi6j1tuvEDZZh5WNisgn_tM_cmaeo_BgXxAkxGx9VM6lqflzkO1i28IZ_uRlUJQDWvywKmb2aGTzIJd8D_3OcqmDlZyx8fPD3cJvmpbQ
https://tandartskrabbendijke.nl/
https://www.dmarc.nl/
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.logus.nl%2F&h=AT0Q0iqqd2EvpdOHBtoU-oz-Qu1G5W6nSA-dIMpPAvkN5Airn1ULfEI4U8yn8bA85WXMModvTqK7KZZnXEIxypa_1LKIBaJNJkyXFRsg18mzVLVaOKiYb3JQx-UOZxyKpw
http://www.hardemanmotorsport.nl/
http://www.hardemanmotorsport.nl/
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.groencombinatiezeeland.nl%2F&h=AT3CnG5FN1GFQvzQcvrkis6QgDzkbTgc6QWnj2LDRMiDchbIRzxvaxEn4aJF7WhMaecl77wkwj4mrxMUoWBuxhklbnXPWuJq33aY9_o6eQYy2-De4Zx4v93ECvVyA2pCY0SLbqofE6XQLoU
https://deltacoastalservices.nl/nl/
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.panden.nu%2F&h=AT1HSl6pgWlISPL5c5-0BUGMxwj1CnQPy8AlQCTrlb3ckVYaHT6q9Xc-CSZroqiXOuSbAh8eENfhuW8xeOs8jA9L_pWRPSaxV4p3gbKjvcT1RFyq_BNYvgyhriqfIIXbMA
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fneeskens.com%2F&h=AT3WBiyeCrsHU7hQDfHMIDdATpqPvTLkEk6dD6pPO-XfiHQa5_VZo_yEuAON84rWekEtXaoMTHjXcYzeW3MRvz4Qd2i0yukpOfe0Eeqf0DdrDpBXZ4FWiM3887uXc6TOxg
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fneeskens.com%2F&h=AT3WBiyeCrsHU7hQDfHMIDdATpqPvTLkEk6dD6pPO-XfiHQa5_VZo_yEuAON84rWekEtXaoMTHjXcYzeW3MRvz4Qd2i0yukpOfe0Eeqf0DdrDpBXZ4FWiM3887uXc6TOxg
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.raabkarcher.nl%2F&h=AT34F_cuBBfr3QxYBHGGP4Z_xaJ8FzOMtgyR_2V8rtDQHSrf2YE9AFeNAJAP9RiDzCAPoiIFbkMJHwvK8pk3Q9WuxnPpcL5CO222W-dGQft3X1dX1CCgLcoa7BaYDog_Qg
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.hansestaalbouw.nl%2F&h=AT2aG-gMnVhU1_anRNxgouf36gZ_w-u8T_jOL76uheontPLio9BOA2RqlXaYlltodTYy78Cuijw65IeiYRtwSdBP5qn2XKYEzRUfvVnDRq6mRdWAf_ZA5FTIgXqSYoC7Uw
https://www.ravenadvies.nl/
https://www.aenpmakelaars.nl/
https://www.aenpmakelaars.nl/
https://www.ampersegoetheer.nl/
http://www.goemaatglas.nl/
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Oproep vrijwilligers 
Regelmatig krijgen we binnen het bestuur spullen aangeboden die snel opgehaald moeten worden. 
Voor de bestuursleden is het niet altijd mogelijk om snel te handelen. Graag zouden we dan een 
beroep op iemand willen doen die daar tijd voor heeft en het leuk vind om dat te regelen. 
 
Recente voorbeelden zijn de matrassen voor het ziekenhuis, die we aangeboden kregen en die op 
een vast tijdstip opgehaald moesten worden. Dit was ook het geval voor nachtkastjes, die ook ergens 
opgehaald moesten worden. Mocht u interesse hebben in het ondersteunen van onze stichting met 
dit soort (logistieke) klussen, dan vernemen we dat graag. U kunt een van de bestuursleden 
aanspreken of ons mailen op info@baraolt.nl.  
 
Tot zover deze update. Wij wensen iedereen een fijne zomer toe. 
 
Namens Vision Baraolt  
Alex van de Sluis 
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