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Nieuwdorp, november 2019 

Vrienden van Baraolt 
Met de nieuwsbrief willen we u weer op de hoogte brengen van de ontwikkelingen in Baraolt. 
 
Penningmeester 
Het bestuur is dankbaar dat we een nieuwe penningmeester gevonden hebben: Joost Cornelisse 
heeft zich aangeboden om penningmeester binnen het bestuur te worden. Mark Minnaard gaat het 
werk overdragen aan Joost. Namens het bestuur willen we Mark bedanken (hij heeft ruim 7 jaar de 
financiën beheerd voor Vision Baraolt) en wensen we Joost veel succes. 
 
Najaarsreis 2019 
In oktober zijn namens het bestuur Joan Koning en Ernst-Jan Scherrenburg met hun familie en 
vrienden naar Baraolt geweest. Helaas gaf de vliegreis veel vertraging. Het was goed om iedereen 
weer te zien in Baraolt en bijgepraat te zijn over de laatste ontwikkelingen. 
 
Ontwikkelingen ziekenhuis 
Het ziekenhuis heeft afgelopen zomer een heleboel nieuwe apparatuur ontvangen. De medische 
apparatuur is geïnstalleerd en er is door de leveranciers een uitleg gegeven over de werking. Er is 
vanuit het ziekenhuis behoeft aan extra training.  
Vanwege de goede artsen die aangenomen zijn de afgelopen tijd, komen er nu veel patiënten uit 
omliggende dorpen en steden. Dat is positief echter deze artsen (radioloog, anesthesist, lab dokter) 
worden opgehaald en weggebracht met de auto van het ziekenhuis. Deze verkeert in een slechte 
staat en moet vervangen worden. Maria Denes (directeur) is bang dat de auto in de winterperiode 
uitvalt waardoor de artsen niet meer zullen komen. Het is al een keer gebeurt dat de auto 3(?)heeft 
stil gestaan in de kou. De auto is 12 jaar oud en heeft veel kilometers op de teller. We denken na 
over een bijdrage voor de aanschaf van een nieuwe auto, zodat het vervoer van de specialisten weer 
goed geregeld is. 
 
Ontwikkelingen Laura House 
Bij het Laura huis zijn voldoende financiële middelen tot december 2019, daarna is het weer onzeker. 
De druk bij de medewerkers is hoog en ze vinden het nog steeds lastig om een extra medewerker aan 
te nemen, dit heeft te maken met de onzekere financiële situatie. 
Op dit moment word er gebruik gemaakt van een groot depot net buiten Baraolt. Hier worden 
spullen gebracht en verkocht wat extra inkomsten geeft voor het Laura House. 
 
Baraolt Run 2019 
De Baraoltrun is een terugkerend succes. Deze word groots aangepakt en de pers besteed er heel 
veel aandacht aan. In andere plaatsen in Roemenië en Europa word de run op dezelfde tijd 
gehouden. Zo werd er gerend in Boekarest, Cluj Napoca, Targu Mures, Hongarije, Canada en 
Duitsland. 
 
Kinderevangelisatiekamp 2019 
Ds. Attila Bartha organiseerde ook dit jaar weer  het kinderevangelisatiekamp. Dit kamp is speciaal 
bedoeld voor zigeunerkinderen en kinderen die zelf geen mogelijkheden hebben om eens een paar 
dagen weg te gaan.  Vision Baraolt  ondersteunt dit mooie werk elk jaar met een financiële bijdrage. 
 
Baraolt Challenge 2020 
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De Baraolt Challenge 2020 hopen we op zaterdag 6 juni 2020 weer te houden. We gaan beginnen 
aan de voorbereidingen. Mensen die zich al op willen geven kunnen contact opnemen met Sjaak 
Elenbaas. Verder info volgt in de loop van het nieuwe jaar. 
 
Kleding en Fietsen 
We kunnen nog steeds kleding en fietsen gebruiken voor het Laura house. Ze verkopen de spullen 
zodat ze extra inkomsten kunnen generen. Wilt u kleding of fietsen geven voor Laura House, dan 
kunt u contact opnemen met Sjaak Elenbaas. De spullen kunnen in de container in ’s-Gravenpolder 
worden opgeslagen. We willen wel met klem benadrukken geen andere spullen af te geven. Dit om 
te voorkomen dat we met spullen blijven zitten die niet mee mogen naar Roemenië, zoals medicijnen 
en medische apparatuur. 
 
De ontwikkelingen van Vision Baraolt zijn ook te volgen via Facebook en onze website 

www.baraolt.nl  

Namens Vision Baraolt 
Alex van de Sluis 
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