Nog niet zolang geleden ontving u een verslag van de najaarsreis naar Baraolt in 2012. Inmiddels
hebben we ook weer een voorjaarsreis maart 2013 achter de rug. Graag vertellen we u weer het een
en ander over het reilen en zeilen van onze hulpprojecten.
De reis zelf ging voor één van de twee auto’s gepaard met hindernissen en wel een enorme
sneeuwval bij Györ in Hongarije, waardoor alles muurvast zat. Uiteindelijk zijn we er gekomen, na
een onverwachte overnachting bij dominee Sebestyen in Körösfö. Ook in Baraolt werden we weer
met open armen ontvangen. Door de jaren heen zijn we er wel achter gekomen dat het directe
overleg met de mensen daar onvervangbaar is, ook nu we moderne middelen als Facebook en e-mail
hebben. Een aantal punten willen we graag noemen:
Laura- Ház: dit dagverblijf voor meervoudig gehandicapte kinderen en jongvolwassenen voorziet in
een grote behoefte. De bewoners leren met elkaar omgaan, ze leren eenvoudige opdrachten uit te
voeren, maken van alles en hebben daarmee een zinvolle tijdsbesteding, die zeker ook door hun
ouders zeer gewaardeerd wordt. Helaas zijn de financiële middelen beperkt, waardoor sommige
leidsters al maanden geen salaris meer hadden ontvangen. Ze proberen ook voorzichtig eigen
inkomsten te verwerven, niet alleen door sponsors, waarvan wij een belangrijke zijn geworden, maar
ook door allerlei zaken te verkopen. Zo worden er door een paar mensen kaarten gemaakt. De
spullen die Astrid Witte hiervoor overhandigde vielen in goede aarde. Naast kaarten verkopen ze ook
kleding, waarvoor ook wij aan het inzamelen zijn. Een mogelijk nieuwe poot is de productie van
stroopwafels. Henri Koning is samen met VisionBaraolt én de mensen daar aan het bekijken hoe we
dit kunnen realiseren. De zakjes wafels die we als proef hadden meegenomen gingen er overigens in
als koek ! Ook hebben we gesproken over een feestdag /sportdag, samen met de kinderen van het
weeshuis. Ook hierbij willen we in de zomer samen met onze jongeren een bijdrage aan leveren in
het kader van de Diaconale Jongerenreis. Een week eerder zullen onze gehandicapte vrienden en
vriendinnen op zomerkamp gaan. Aangezien de locatie vlakbij Baraolt is, hopen we ook daar een
kijkje te kunnen gaan nemen en evt. mee te helpen met de leiding en ouders. Over ouders daar
gesproken; onder leiding van Ernst-Jan Scherrenburg is er nog een speciale oudermiddag
georganiseerd, waarbij Astrid Witte een workshop hield over trainings- en
stimuleringsmogelijkheden, zie ook haar filmpje op Facebook. In ieder geval heeft Sjaak ervan
genoten…
Ziekenhuis: één van de doelen van deze reis was dus de voorbereiding voor de Diaconale
Jongerenreis 2013. Voor wat betreft bouwwerkzaamheden is in overleg met de ziekenhuisdirectie
besloten tot de renovatie van een gedeelte van de kraamkliniek. De voorzieningen daar zijn kapot,
gescheurd en verzakt. Verbouwing is dringend noodzakelijk. U zult hierover nog meer te horen
krijgen. Het ziekenhuis was overigens apetrots: ze hadden voor het laboratorium een zogenaamde
ISO-certificatie gekregen, hetgeen betekent dat de kwaliteit aan internationale standaarden voldoet.
Opnieuw gaven ze aan dat de conserven die we jaar in, jaar uit vanuit Kapelle naar Baraolt brengen
van groot belang zijn voor de patiënten in het ziekenhuis. Organisatorisch en financieel hebben ze
de zaken goed op orde. Wel hebben ze onze hulp gevraagd bij de voorbereiding van een visitatie
door de overheid na de zomer, waarvan hun erkenning als ziekenhuis afhankelijk is. Zorgen zijn er
over het gebrek aan medisch specialisten. Er zijn tal van vacatures, maar een oogarts en KNO-arts
zullen er DV op korte termijn gaan werken.

Voorts: we hebben weer tal van gesprekken gehad, formeel en informeel. Ontroerend was de
opmerking van dokter Ferenc, die de voorzitter was van een gezamenlijke vergadering met de Listra /
Laura mensen. Hij had met anderen in Baraolt zich afgevraagd wat nu het geheim was van onze
continue betrokkenheid met Baraolt. Daarop was maar één antwoord mogelijk en zo ervaren wij dat
ook zelf keer op keer: gezegend door de HERE, uit liefde voor onze naaste:

Tenslotte: in de loop der jaren is de bemensing van VisionBaraolt (voorheen Stichting Comité Baraolt
genoemd) fors gewijzigd en bestaat nu uit Sjaak Elenbaas (voorzitter), Ernst-Jan Scherrenburg
(secretaris), Mark Minnaard (penningmeester), Martin Koning (materialen), Roelof Stam en Adriaan
de Jager voor de PR en Frank Visscher (medisch). Kees Koppejan is afgevaardigde namens de
diaconie. Daarnaast werken en denken Astrid Witte, Tabitha Kievit en Rianca van der Veen mee in
een werkgroep voor de dagbesteding in het Laura Haz, Henri Koning is al genoemd, Bram
Blankenburg onderhoudt de contacten met de conservenfabriek en Corrie Moerdijk weet als geen
ander altijd weer veel materialen op te sporen, waaronder medicijnen, kleren en
incontinentiemateriaal.
Met dankbaarheid mogen we terugzien op een geslaagde voorjaarsreis en zien we met vertrouwen
uit naar de zomer en de periode daarna. Uw hulp met voorbede en middelen (geld, kleding etc.) blijft
daarvoor noodzakelijk.
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