
Vrienden van Baraolt, 

Wij brengen u graag op de hoogte over de laatste ontwikkelingen binnen Vision Baraolt.  

Ziekenhuis 

In het ziekenhuis staan de werkzaamheden voor ons als bestuur momenteel op een wat lager pitje. 

Op dit moment zijn er vanuit de overheid positieve ontwikkelingen gaande met betrekking tot de 

toekomst van het ziekenhuis. Maria (directie) informeert ons regelmatig hierover en we zijn blij en 

dankbaar dat het ziekenhuis zich steeds verder kan ontwikkelen zonder onze hulp. 

Voedseltransport 2019 

Het voedseltransport is nog steeds erg belangrijk voor het ziekenhuis. Doordat er voor bijna een heel 

jaar voedsel binnen komt blijft er wat over van het totale budget wat Maria weer voor andere zaken 

binnen het ziekhuis kan gebruiken. We zijn dankbaar voor de opbrengst van de Avondmaalscollecte, 

hierdoor kan ook dit jaar het transport van de conserven plaatsvinden.   

Naast het voedsel wat mee gaat voor het ziekenhuis, willen we de vrachtwagen verder vullen met 

kleding en fietsen voor het Laura Ház. De kleding en fietsen worden vanuit het Laura Ház verkocht 

waardoor extra inkomsten worden gegenereerd. Heeft u nog kleding die u niet meer draagt of een 

fiets die u niet meer gebruikt, dan kunt u contact opnemen met Harm Walhout. Zijn gegevens:  

harm.walhout@zeelandnet.nl of 06-54325266. 

Laura Haz  

We ontvingen positieve berichten! Er kon een betaalde kracht worden aangenomen en daarnaast is 

er een vrijwilliger gestart. Dit geeft de bestaande medewerkers minder werkdruk. Toch blijft de 

(financiële) toekomst onzeker. Wilt u aan het Laura Ház denken in het gebed?  

Kennisquiz 

Vision Baraolt neemt deel aan een kennisquiz met 4 personen, die door Kiwanis Goes-de Bevelanden 

op 22 maart wordt georganiseerd. Het winnende team kan € 2.000,- verdienen wat besteed kan 

worden aan een kind-gerelateerd erkend goed doel. 

De deelnemers Robbert-Jan Poortvliet, Ties Versteeg, Pieter-Bart Visscher en Roelof Stam gaan hier 

aan deelnemen namens Vision Baraolt. We wensen de mannen veel succes! 

Studio Saar & Pien 

Van Studio Saar & Pien hebben we in 2018 een mooie bijdrage ontvangen voor het Laura Ház.   

We nodigen iedereen uit om op de Facebookpagina een kijkje te nemen! De link naar de pagina is 

https://www.facebook.com/studiosaarandpien De opbrengsten komen ten goede aan het Laura Ház. 

1 juni 2019 Baraolt Challenge 

De Baraolt Challenge is gepland voor 1 juni 2019. De organisatie is weer druk bezig om er een 

sportieve dag van te maken. Deelnemers kunnen zich binnenkort opgeven via de website 

www.baraolt.nl waar tevens alle informatie te vinden is.  

De ontwikkelingen van Vision Baraolt zijn ook te volgen via Facebook en onze website 

www.baraolt.nl  

U kunt zich ook aanmelden voor onze nieuwsbrief via pr@baraolt.nl  

Met vriendelijke groet, 

Alex van de Sluis  
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