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Inleiding
Vision Baraolt, een initiatief vanuit de Christelijk Gereformeerde Kerk te Goes, is een stichting
die zich ten doel heeft gesteld:
'Het bevorderen van het geestelijk en materieel welzijn (met name van de gezondheidszorg) in
de Roemeense plaats Baraolt en omgeving.'
Sinds de oprichting van deze stichting (in 1991), zijn in de loop der jaren het ziekenhuis en
diverse huis- en tandartsenpraktijken in Baraolt en wijde omgeving gerenoveerd. Daarnaast
wordt regelmatig specifiek medische ondersteuning gegeven.
Sinds 2002 zijn projecten gestart om de uitleen van medische hulpmiddelen mogelijk te maken
en wordt er hard gewerkt aan de verbetering van de opvang van meervoudig gehandicapten in
Baraolt. Dit laatste aandachtsgebied vormt op dit moment de kerntaak van onze stichting.
Sinds de toetreding van Roemenië tot de Europese Unie in 2007 kunnen we als stichting steeds
minder een beroep doen op subsidie vanuit de Nederlandse overheid, maar zullen de middelen
via Roemeense kanalen binnen de EU gevonden moeten worden. Zolang dit proces gaande is,
willen we als stichting actief blijven voor de inwoners van Baraolt en omgeving.
Namens het bestuur van Vision Baraolt,
Martin Koning
Ernst-Jan Scherrenburg
Mark Minnaard
Harm Walhout
Danny Hage
Roelof Stam
Adriaan de Jager
Rachel Blok

ǀ voorzitter
ǀ secretaris
ǀ penningmeester
ǀ materialenbeheer
ǀ medische zaken
ǀ public relations
ǀ public relations
ǀ sponsorbeheer

Inhoudsopgave
1.0 ǀ Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) ........................................................................................ 4
2.0 ǀ Doel van Vision Baraolt .................................................................................................................... 4
3.0 ǀ Organisatie ....................................................................................................................................... 5
3.1 ǀ Het bestuur .................................................................................................................................. 5
3.2 ǀ Gedragscode ................................................................................................................................ 5
3.2 ǀ Vergadercyclus ............................................................................................................................. 5
3.3 ǀ Jaarrekening ................................................................................................................................. 5
3.4 ǀ Samenwerking met vrijwilligers .................................................................................................... 6
3.5 ǀ Samenwerking met lokale organisaties en overheden in Baraolt ................................................... 6
4.0 ǀ Communicatie .................................................................................................................................. 6
4.1 ǀ Inleiding ....................................................................................................................................... 6
4.2 ǀ Internet ........................................................................................................................................ 7
4.3 ǀ (Nieuws)brieven ........................................................................................................................... 7
5.0 ǀ Uitvoering ........................................................................................................................................ 7
5.1 ǀ Inleiding ....................................................................................................................................... 7
5.2 ǀ Project gehandicaptenzorg ........................................................................................................... 7
5.3 ǀ Project sociale werkvoorziening ................................................................................................... 8
5.4 ǀ Werkgroep materialen ................................................................................................................. 8
Voedseltransport .............................................................................................................................. 9
Ziekenhuis ........................................................................................................................................ 9
Eerstelijnszorg ................................................................................................................................ 10
5.5 ǀ Werkgroep medische zaken........................................................................................................ 11
Ziekenhuis ...................................................................................................................................... 11
Eerstelijnszorg ................................................................................................................................ 12
Uitleenpost (Listra) ......................................................................................................................... 13
5.5 ǀ Werkgroep public relations ........................................................................................................ 14
5.6 ǀ Project evangelisatiekamp .......................................................................................................... 14

6.0 ǀ Financiën........................................................................................................................................ 15
6.1 ǀ Inkomsten .................................................................................................................................. 15
6.2 ǀ Kosten ........................................................................................................................................ 15
6.3 ǀ Resultaten .................................................................................................................................. 15

1.0 ǀ Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)
Vision Baraolt is door de Belastingdienst als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)
aangewezen. ANBI's kunnen gebruikmaken van bepaalde belastingvoordelen bij erven,
schenken, giften. Daarnaast is de ANBI-status ook voor donateurs of gevers van belang. Zij
kunnen voor de inkomstenbelasting (IB) alleen giftenaftrek krijgen voor giften aan een instelling
die een beschikking van de Belastingdienst heeft.
Een ANBI moet aan de volgende voorwaarden voldoen:
 Een instelling moet zich voor minstens 90% inzetten voor het algemeen belang. Dit
noemen we de 90%-eis
 De instelling mag met het geheel van haar algemeen nuttige activiteiten geen
winstoogmerk hebben
 De instelling en de mensen die daar rechtstreeks bij betrokken zijn, voldoen aan de
integriteitseisen
 Een bestuurder of beleidsbepaler mag niet over het vermogen van de instelling
beschikken alsof het zijn eigen vermogen is. Er moet sprake zijn van gescheiden
vermogen.
 Een ANBI mag niet meer vermogen aanhouden dan redelijkerwijs nodig is voor het werk
van de instelling. Daarom moet het eigen vermogen beperkt blijven.
 De beloning voor bestuurders is beperkt tot een onkostenvergoeding of minimale
vacatiegelden.
 Een ANBI moet een actueel beleidsplan hebben.
 De ANBI heeft een redelijke verhouding tussen kosten en bestedingen.
 Geld dat na opheffing overblijft, wordt besteed aan een ANBI met een soortgelijk doel.
 Een ANBI heeft administratieve verplichtingen.

2.0 ǀ Doel van Vision Baraolt
Het doel van Vision Baraolt is het bevorderen van het geestelijk en materieel welzijn (met name
van de gezondheidszorg) in de Roemeense plaats Baraolt en omgeving.

3.0 ǀ Organisatie
3.1 ǀ Het bestuur
Het bestuur is verantwoordelijk voor het bestuur, beleid, financieel beheer en de interne- en
externe communicatie. De bestuursleden genieten voor hun werkzaamheden geen beloning. De
bestuurders worden benoemd door het bestuur voor onbepaalde tijd. Tot bestuurders zijn
benoemd:
Martin Koning
Ernst-Jan Scherrenburg
Mark Minnaard
Harm Walhout
Danny Hage
Roelof Stam
Adriaan de Jager
Rachel Blok

ǀ voorzitter
ǀ secretaris
ǀ penningmeester
ǀ materialenbeheer
ǀ medische zaken
ǀ public relations
ǀ public relations
ǀ sponsorbeheer

Het bestuur heeft de zorg voor de dagelijkse gang van zaken met betrekking tot het
functioneren van de stichting en zorgt voor de uitvoering van bestuursbesluiten.
3.2 ǀ Gedragscode
Voor het bestuur staat integriteit in de meest brede zin hoog in het vaandel. Dat betekent dat
tegenstrijdigheden tussen persoonlijke (financiële) belangen en het bestuurslidmaatschap
vermeden worden. De kosten die bestuursleden maken voor vergaderingen, etc. komen niet
voor rekening van de stichting.
3.3 ǀ Vergadercyclus
Het bestuur vergadert minimaal 7 keer per jaar. Tijdens de vergadering dient een vastgestelde
agenda, met daarop de verschillende projecten vernoemt als subgroep, als uitgangspunt om de
voortgang te toetsen. Elk bestuurslid kan daarnaast onderwerpen aandragen voor de
vergadering.

3.4 ǀ Samenwerking met vrijwilligers
Om de haalbaarheid van verschillende projecten te waarborgen, werkt Vision Baraolt in
Nederland met diverse vrijwilligers samen. De werkzaamheden die deze vrijwilligers uitvoeren
zijn onder te verdelen in een aantal categorieën:
 Materialen beheer
 Medische verzorging
 Werkgroep gehandicaptenzorg
 Stroopwafel productie
3.5 ǀ Samenwerking met lokale organisaties en overheden in Baraolt
Vision Baraolt werkt intensief samen met bestuurders die werkzaam zijn in de plaatselijke
gezondheidszorg in Baraolt en omgeving. Voor het jaarlijks terugkerend
evangelisatiekinderkamp zijn er banden met een plaatselijk kerkgenootschap. Op
overheidsniveau is er contact met de plaatselijke burgemeester en een directielid van de
Gemeentelijke Geneeskundige en Gezondheids Dienst.
Het bestuur en de vrijwilligers onderhouden op regelmatige basis e-mail en Facebook contact
met de contactpersonen in Baraolt. Minimaal vier keer per jaar reist een delegatie van het
bestuur naar Baraolt om de persoonlijke relaties te onderhouden en ondersteuning te bieden in
de uitvoering. Tijdens deze bezoeken wordt het beleid, de stand van zaken en de plannen voor
de toekomst besproken met de betrokkenen in Baraolt. Aan het einde van ieder jaar wordt de
boekhouding van de Listra Stichting gecontroleerd en geaccordeerd door de penningmeester
van Vision Baraolt

4.0 ǀ Communicatie
4.1 ǀ Inleiding
Vision Baraolt hecht er veel waarde aan om met lage kosten donateurs en andere
belangstellenden op een aantrekkelijke en heldere manier informatie aan te bieden en iedereen
te betrekken bij haar werk. Openheid en transparantie zijn in de communicatie sleutelwoorden.
Niet alleen over de werkwijze en financiële positie van de doelen in Baraolt en omgeving, maar
ook over nieuwe plannen, behaalde successen of teleurstellingen.

4.2 ǀ Internet
De website www.baraolt.nl en het Facebook account zijn belangrijke communicatiekanalen voor
(potentiële) donateurs en vrijwilligers. Op deze mediums is informatie te vinden over projecten,
noden/behoeften, besluiten en reizen. Het is op de website ook mogelijk om online donateur te
worden.
4.3 ǀ (Nieuws)brieven
Donateurs en belangstellenden worden ook op de hoogte gebracht van projecten,
noden/behoeften, besluiten en reizen doormiddel van nieuwsbrieven en doormiddel van de
informatiecolumns in het kerkblad Bij-een wat een aantal keer per jaar verschijnt. Daarnaast
worden er regelmatig bedankbrieven gestuurd naar donateurs voor bijzondere giften.

5.0 ǀ Uitvoering
5.1 ǀ Inleiding
Vision Baraolt steunt de mensen in Baraolt en omgeving middels een aantal gezondheidszorg
gerelateerde projecten en werkgroepen.
5.2 ǀ Project gehandicaptenzorg
Een actueel aandachtspunt voor onze stichting is de zorg voor meervoudig gehandicapte
kinderen. In Roemenië is de zorg voor gehandicapten pas de laatste jaren opgepakt. Tot zo’n 5
jaar geleden was deze zorg er simpelweg niet en woonden gehandicapten, vaak onder slechte
omstandigheden, bij familieleden.
In Baraolt is het probleem van het ontbreken van goede zorg voor gehandicapten inmiddels
onderkend. Er is een stichting opgericht met de naam ‘Hisszük hogy fontosak’ wat betekent: ‘wij
geloven dat ze belangrijk zijn’. Inmiddels is de naam van de stichting veranderd in ‘Laura Ház’
(‘Huis van Laura’, genoemd naar Laura, een mevrouw die vanaf het begin betrokken was bij de
gehandicaptenzorg en jong is overleden).
Laura Ház is gevestigd in de gebouwen van het Listra huis. Er wordt zorg verleend aan ongeveer
15 gehandicapte jongeren. Omdat er onvoldoende plek leefruimte is, is er inmiddels een
wachtlijst ontstaan. De enthousiaste leiding is druk doende om met de beperkte middelen de
gehandicapten de aandacht en de plaats te geven waar ze behoefte aan hebben. Ook wordt
door middel van dagbesteding programma’s gewerkt aan passende werkzaamheden voor de

bewoners. Van oude kleding worden leuke producten gemaakt, die bovendien zorgen voor een
(bescheiden) bron van inkomsten.
Punten van aandacht zijn:
- Huisvesting: de ruimte in het Listra huis is zeer beperkt, een Ierse stichting heeft inmiddels
het initiatief genomen om een kleine uitbreiding te realiseren, maar in de toekomst zal
grotere/andere ruimte gerealiseerd moeten worden.
- ‘Maatwerk’: momenteel zijn de aandacht en de prikkels die de gehandicapten ontvangen
nog niet toegespitst op hun specifieke handicap. In de toekomst hopen we de leiding van
Laura Ház te helpen om meer maatwerk te leveren en zodoende de therapie aan te kunnen
passen aan de specifieke handicaps van de bewoners.
- Financiën: Laura Ház wordt deels ondersteund vanuit de plaatselijke overheid en deels
vanuit giften. Hoewel we dankbaar zijn voor alle wat tot op heden kom worden
gerealiseerd, is de financiële situatie niet rooskleurig: de overheid kan weinig bijdragen en
het wegvallen van subsidies zorgt ervoor dat, vanwege het ontbreken van geld, de zorg niet
optimaal kan zijn.
Medio maart hoopt het bestuur een brainstormsessie te houden met de leiding van het Laura
Ház. Hierbij willen we een duidelijk beeld krijgen waar de diepste behoefte ligt binnen het Laura
Ház aangaande uitbreiding, financiën en toekomstige wensen omtrent huisvesting, materialen,
personeel, etc. Eind maart hopen we de uitkomst te verwerken in dit beleidsplan.
5.3 ǀ Project sociale werkvoorziening
Al enige tijd zijn we bezig met het opzetten van een sociale werkvoorziening in Baraolt voor
mensen met een beperking. Vanuit deze sociale werkvoorziening in Baraolt is er in het Laura
Ház een stroopwafelmachine geplaatst, die werk biedt aan minimaal 5 personen met een
beperking en een projectleider. De stroopwafels worden verkocht in het Laura Ház zelf en op
marktjes in Baraolt. Wanneer de financiën het toelaten zal het aantal arbeidsplaatsen in de
toekomst fors uitbreiden. Uiteraard komen de opbrengsten van dit project geheel ten goede
voor de exploitatie van het Laura Ház.
5.4 ǀ Werkgroep materialen
De werkgroep 'Materialen' houdt zich bezig met de bouwkundige voorzieningen in het
ziekenhuis van Baraolt, de uitleenpost en de huis- en tandartspraktijken in de omgeving van dit
stadje.
Doel is de bouwkundige situatie van de gebouwen te verbeteren. Dat gebeurt door renovatie en
onderhoud. Bij de renovaties moet u denken aan een grootscheepse aanpak. Van een gebouw
blijven bij wijze van spreken enkel de muren staan, de rest wordt allemaal vernieuwd. Alle

elektrische bedrading/installatie, sanitair en schilderwerk wordt uitgevoerd met nieuwe
onderdelen.
De werkzaamheden werden in het verleden in de zomerperioden uitgevoerd door vrijwilligers,
die minimaal 2 weken van hun vakantie geheel belangeloos aan deze projecten hebben
gewerkt. De vrijwilligers zijn mensen die graag iets voor hun naasten willen doen. Het zijn
jongeren die dit als nuttige vakantiebesteding willen doen, maar in de loop van de jaren zijn ook
meerdere professionals in Baraolt geweest. Naast de Nederlandse vrijwilligers hebben ook altijd
werknemers van de technische dienst van het ziekenhuis met ons meegewerkt. Ook hebben we
gebruik gemaakt van de kennis en kunde van plaatselijke aannemers.
Een bijzonder aspect is dat we door deze manier van samenwerken veel van elkaar geleerd
hebben, zowel wat werkzaamheden als culturele gebruiken betreft. De laatste jaren streven we
ernaar om steeds meer plaatselijke arbeidskrachten in te schakelen voor het verrichten van de
werkzaamheden.
De werkgroep materialen houdt zich bezig met drie zaken:
Voedseltransport
Ieder najaar deze werkgroep een voedseltransport, bestemd voor het ziekenhuis in Baraolt. Van
een conservenfabriek in de nabijheid van Goes, kunnen we ieder jaar weer een grote
hoeveelheid voedsel krijgen. Dit voedseltransport combineren we dan met het vervoer van
ingezameld incontinentiemateriaal.
Het daadwerkelijke transport wordt uitgevoerd door Roemeense transportbedrijven, deze
zorgen ervoor dat de spullen netjes bij het ziekenhuis in Baraolt worden afgeleverd.
Ziekenhuis
In de zomerperiode van 1991 werd het eerste project uitgevoerd. Dit was gelijk een enorme
klus: de afdeling gynaecologie van het ziekenhuis in Baraolt werd geheel gerenoveerd. Overal
werd nieuwe elektrische bedrading en sanitair aangelegd. Alle kozijnen en ander houtwerk
werden in de verf gezet, muren gewit en systeemplafonds aangebracht. Na deze grondige
renovatie zijn gedurende zes zomers alle overige afdelingen van het ziekenhuis op deze wijze
gerenoveerd.
In de loop der jaren zijn de volgende afdelingen gerenoveerd:
- gynaecologie
- wasserette (nieuwe industriële wasmachines geïnstalleerd)
- pediatrie

-

keuken (vervangen door de "oude" keuken van het Rode Kruis Ziekenhuis uit Zierikzee)
chirurgie
operatie- en sterilisatieruimte
interne geneeskunde
radiologie
polikliniek
laboratorium
pantry

Daarnaast zijn door het hele ziekenhuis heen diverse toiletvoorzieningen aangebracht. In 2006
heeft men in het ziekenhuis een geheel nieuwe verwarmingsinstallatie geïnstalleerd. Vanwege
de goede staat van het ziekenhuis werd deze verbetering gefinancierd door de Europese Unie.
De werkzaamheden zijn in de zomerperioden uitgevoerd door ± 30 vrijwilligers, die minimaal 2
weken van hun vakantie geheel belangeloos aan deze projecten hebben gewerkt. Mede dankzij
giften en materialen van bedrijven, instellingen en particulieren was het mogelijk dat deze
renovaties gerealiseerd konden worden.
Momenteel voldoet het ziekenhuis aan de elementaire eisen. Door het intensieve gebruik is
blijvend onderhoud nodig en worden kleine verbeteringen aangebracht. De komende jaren
zullen we ons, binnen het ziekenhuis, voornamelijk daar op richten.
Eerstelijnszorg
Vanaf het jaar 1997 houden we ons bezig met de renovatie van de gebouwen van de
eerstelijnszorg in Baraolt en omgeving. Dit houdt in dat alle huisartsen- en tandartspraktijken
gerenoveerd (gaan) worden. Concreet betekent dit: vernieuwing elektrische installaties,
aanbrengen vloer- en wandtegels, (systeem)plafonds, vernieuwing sanitaire voorzieningen en
herindeling van zowel de wacht- als behandelruimten.
Het belangrijkste doel is het in goede staat brengen van de gebouwen, zodat de patiënten onder
betere omstandigheden geholpen kunnen worden.
Inmiddels zijn de volgende praktijken gerenoveerd:
- Huis- en tandartspraktijk in Baraolt
- Huisartsenpraktijk in Köpec
- Huis- en tandartspraktijk in Aita Mare
- Huisartspraktijk in Varghis
- Huisartsenpraktijk in Bradut
- Huis- en tandartspraktijk in mijnwerkersgebouw Baraolt
- Ziekenhuis

5.5 ǀ Werkgroep medische zaken
De werkgroep 'Medische Zaken' houdt zich bezig met de medische voorzieningen in het
ziekenhuis van Baraolt, de huis- en tandartspraktijken en de thuiszorg in de omgeving van
Baraolt.
Doelstelling is: het ondersteunen en optimaliseren van het medisch handelen ten behoeve van
het welzijn van de patiënt. Deze doelstelling wordt gerealiseerd door het schenken van
medische hulpgoederen, zoals verbandmiddelen, medicijnen, rolstoelen, etc.
Het komt ook voor dat we als stichting een zgn. 'geoormerkte' gift ontvangen. Hierbij geeft de
gever van de gift bijvoorbeeld aan welke medische apparatuur we in Roemenië moeten laten
aanschaffen. Daarnaast wordt ook aandacht geschonken aan educatie van het medisch
personeel. Zo zijn er inmiddels over en weer diverse stage bezoeken geweest. Op deze manier
kunnen ervaringen worden uitgewisseld.
Het onderdeel 'Medisch' houdt zich bezig met onderstaande deelgebieden:
Ziekenhuis
Het werk van het onderdeel 'Medisch' is begonnen binnen het ziekenhuis. Toen er in 1991 voor
het eerste jaar hulp werd geboden, werden er gelijk al medische hulpgoederen meegegeven. In
het ziekenhuis van Baraolt staat inmiddels veel apparatuur afkomstig uit Nederlandse
ziekenhuizen. Vooral het Admiraal De Ruyter Ziekenhuis uit Goes heeft veel materiaal
geschonken aan het ziekenhuis in Baraolt.
Een aantal instrumenten waarvan door het ziekenhuispersoneel in Baraolt dankbaar gebruik
wordt gemaakt:
- ECG-apparatuur
- Oorkijkers
- Stethoscopen
- Gastroscoop
- Sterilisator
- Zuurkast
- Centrifuges
- Werkkleding
Het ziekenhuis wordt door onze stichting ook voorzien van allerhande medicijnen,
verbandmiddelen en dergelijke. Om dit gestructureerd te kunnen regelen wordt het volgende
gedaan:

Het ziekenhuispersoneel vult voor ons een lijst in met de meest basale dingen die zij nodig
denken te hebben. Deze lijst wordt in Nederland bekeken en doorgegeven aan een leverancier
die speciale hulpzendingen organiseert. Hierdoor kan er goedkoop doelmatige medicatie
worden ingekocht.
Medische educatie heeft ook volop aandacht. Dit wordt gestimuleerd door het schenken van
medische boeken en tijdschriften. Daarnaast worden er regelmatig Roemeense artsen
uitgenodigd om in Nederland een congres o.i.d. bij te wonen. Dit wordt dan meestal ook
gecombineerd met enkele bezoeken aan Nederlandse ziekenhuizen. Op deze manier krijgen de
Roemeense medici een idee hoe in Nederland de gezondheidszorg functioneert.
Een aantal Nederlandse verpleegkundigen en fysiotherapeuten zijn voor langere tijd in Baraolt
aan het werk geweest. Zij hadden als taak het overbrengen van kennis én het observeren van de
Roemeense manier van werken. Naar aanleiding daarvan konden zodoende ontwikkelplannen
met mogelijke verbeterpunten en/of aanpassingen gemaakt worden.
Eerstelijnszorg
Met de verschuiving van het aandachtsgebied van het ziekenhuis naar de huis- en tandartsen
(eerstelijnszorg), werd ook het medische aandachtsgebied verlegd. Dit wil niet zeggen dat
daarmee de aandacht voor het ziekenhuis weg was, integendeel: het is een uitbreiding van het
onderdeel 'Medisch' geworden.
Ook hier zijn er veel materialen vanuit Nederland naar de diverse artsen gegaan. Te noemen
zijn:
- Zuurstofapparaten
- Oorkijkers
- Echo-apparatuur
- Een complete tandartsuitrusting (stoel met toebehoren)
- Klein tandarts instrumentarium (krabbers, spiegeltjes etc.)
- Tandboortjes
- Glucosemeters
Op eenzelfde manier als bij het ziekenhuis is de eerstelijnszorg voorzien van allerhande
medicijnen, verbandmiddelen en dergelijke. Op deze wijze worden er alleen materialen
geleverd waar de artsen echt iets mee kunnen. Het betekent dus dat medische materialen
worden geleverd op aanvraag van de artsen uit Baraolt. Deze medische materialen worden vaak
bekostigd met een zogenaamde 'geoormerkte' gift.
Ook binnen de eerstelijnszorg heeft medische educatie volop de aandacht. Evenals voor de
medici binnen het ziekenhuis wordt dit gestimuleerd door het schenken van medische boeken

en tijdschriften. Ook worden er regelmatig artsen uitgenodigd om Nederlandse huis- of
tandartsenpraktijken te bezoeken en/of een congres o.i.d. bij te wonen. Op deze manier krijgen
de Roemeense medici binnen de eerstelijnszorg een idee hoe hun Nederlandse collega's
werken.
Een aantal Nederlandse verpleegkundigen heeft tijdens een langdurig verblijf in Roemenië
kennis gemaakt met de thuiszorg. Het was schrijnend te zien hoe veel patiënten thuis onder
erbarmelijke omstandigheden rust moeten houden. Veelal zijn er geen hulpmiddelen en de
verzorging door de plaatselijke thuiszorg is minimaal. Om deze omstandigheden te verbeteren
heeft de stichting een uitleenpost gestart, onder de naam Listra.
Uitleenpost (Listra)
In maart 2002 is er een Roemeense stichting opgericht met de naam "Listra Association". Deze
stichting opereert onder supervisie van Vision Baraolt, maar wordt volledig beheerd door
Roemenen.
Het doel van deze stichting was in eerste instantie het oprichten en exploiteren van een soort
'Groene Kruispost'. Hiervoor is een gebouw in Baraolt aangekocht. Patiënten kunnen hier op
voorschrift van een specialist of huisarts hulpmiddelen lenen.
Het bestuur van de stichting bestaat uit een aantal christenen. Zij hebben daarom ook voor een
naam met een bijbelse achtergrond gekozen. De naam Lystra komt voor in het bijbelboek
Handelingen. In hoofdstuk 14 vers 8-10 staat: "En er woonde te Lystra een man, die geen macht
had over zijn voeten, verlamd van de schoot zijner moeder, die nooit had kunnen lopen. Deze
man luisterde naar Paulus, wanneer hij sprak, en Paulus keek hem scherp aan en zag, dat hij
geloof had om genezing te vinden, en hij zeide met luider stem: Ga recht op uw voeten staan!
En hij sprong overeind en liep heen en weer."
Doordat er voldoende geld binnen gekomen is via de EO-Metterdaad actie (2005), kon het
gebouw compleet verbouwd worden om zo de ruimte optimaal te benutten voor, uiteindelijk,
het welzijn van de patiënt.
Zoals hierboven aangegeven was de bedoeling in eerste instantie het oprichten en exploiteren
van een soort 'Groene Kruispost'. Dit is ook een aantal jaren zo geweest. Inmiddels heeft het
Listra-huis een andere functie gekregen, nl. dagopvang van meervoudig gehandicapten in het
woonhuis van de Listra. Het huis is er inmiddels volledig en vrolijk op ingericht. Er is een
behandelkamer van een psychologe, een speelkamer, een eetkamer etc.
De nieuwe schuur achter het huis wordt nu nog gebruikt voor de uitleen van hulpmiddelen,
voornamelijk incontinentiemateriaal. Dr. Ferenc Szilagyi draagt zorg voor de uitleen van

hulpmiddelen en het terugbrengen hiervan. Verwacht wordt dat in de toekomst geen grote
partijen incontinentiemateriaal meer zullen komen, de kleine opslagruimtes voldoende zullen
zijn voor de opslag van de Listra voorraden. In de grote nieuwe voorraadschuur is een
gymnastiekruimte gerealiseerd voor de gehandicapte cliënten.
5.5 ǀ Werkgroep public relations
De werkgroep ‘Public Relations’ houdt zich bezig met:
- Het onder de aandacht brengen van de activiteiten in Roemenië door Vision Baraolt.
- Het verwerven van voldoende financiële middelen om het werk in Roemenië te kunnen
(blijven) doen.
Concreet komt het erop neer dat de PR-activiteiten:
- acties initieert (bijvoorbeeld huis-aan-huis collecten, verkoopacties).
- donateurs werft.
- contacten onderhoudt met de media, bijvoorbeeld het regionale dagblad en de EOMetterdaad actie.
Ook zorg de werkgroep ‘PR' ervoor dat jaarlijks een evangelisatiekamp onder zigeunerkinderen
kan plaatsvinden.

5.6 ǀ Project evangelisatiekamp
In 1998 werd gestart met een evangelisatiekamp voor (zigeuner) kinderen. Twee weken per jaar
worden door een aantal Roemeense (theologie)studenten deze kinderen begeleid en
opgevangen. De groep logeert in een soort kamphuis. Regelmatig helpen Nederlandse jongeren
mee in de organisatie van het kamp.
Tijdens deze weken krijgen de kinderen verhalen uit de Bijbel te horen die ze nog nooit gehoord
hebben. Ook krijgen ze (fatsoenlijk) eten en worden ze, indien nodig, aangekleed met spullen
die vanuit Nederland zijn meegenomen. Bij de start waren er ongeveer 45 kinderen. Inmiddels is
de groep uitgegroeid tot ruim 130 kinderen.
Daarnaast hebben een aantal christelijke jongeren initiatief genomen om elke zaterdagmiddag
een bijeenkomst te organiseren voor deze (zigeuner) kinderen. Ze worden onderwezen uit de
Bijbel en samen zingt men vele liederen. De honger naar het Evangelie, "De Blijde Boodschap",
is sterk groeiende.

De kinderen komen uit het plaatsje Baraolt zelf, maar meer en meer ook uit de nabije omgeving.
Eén uur heen en één uur terug lopen door wind en regen hebben ze er graag voor over!
Vision Baraolt is blij en dankbaar aan deze evangelisatieactiviteiten een bijdrage te kunnen
leveren, echter, de kosten voor een tweewekelijks zomerkamp stijgen navenant het aantal
deelnemende kinderen (kostenindicatie € 6.000,00). Zonder hulp van u en het Nederlands
bedrijfsleven -wat vaak goederen kosteloos of tegen gereduceerde prijzen schenkt- zou dit niet
mogelijk zijn.

6.0 ǀ Financiën
6.1 ǀ Inkomsten
De activiteiten van Vision Baraolt worden gefinancierd middels giften, sponsoring, acties,
kerkelijke collectes en donaties.
Vision Baraolt heeft een trouw bestand van particulieren en organisaties die incidenteel of
periodiek een bedrag storten of goederen schenken.
6.2 ǀ Kosten
Vision Baraolt besteedt haar financiële middelen nagenoeg volledig aan genoemde projecten.
De enige exploitatiekosten, die nagenoeg te verwaarlozen zijn, blijven beperkt tot kosten zoals
web hosting, drukmateriaal en postzegels. Zoals eerder genoemd geniet het bestuur geen
beloning voor hun werkzaamheden.
6.3 ǀ Resultaten
In 2012 is er een bedrag van € 24.035 binnengekomen doormiddel van giften, sponsoring,
acties, kerkelijke collectes en donaties.
In hetzelfde jaar is er voor € 24.098 aan uitgaven geweest voor hulp in Roemenië. Dat betekent
dat er in 2012 een tekort is ontstaan van € 62,00.
In 2013 is er een bedrag van € 26.943 binnengekomen doormiddel van giften, sponsoring,
acties, kerkelijke collectes en donaties. In hetzelfde jaar is er voor € 27.678 aan uitgaven
geweest voor hulp in Roemenië. Dat betekent dat er in 2013 een tekort is ontstaan van €
735,00.

In 2014 is er een bedrag van € 21.719 binnengekomen doormiddel van giften, sponsoring,
acties, kerkelijke collectes en donaties. In hetzelfde jaar is er voor € 18.203 aan uitgaven
geweest voor hulp in Roemenië. Dat betekent dat er in 2014 een overschot is ontstaan van €
3.516,00. Medio 2015 zal er een financieel meer jaren plan gepubliceerd worden.
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