
Jaarverslag van Stichting Vision Baraolt over het jaar 2013 
 
Door middel van dit jaarverslag willen we u een goede indruk geven van de activiteiten van 
onze stichting in het jaar 2013. Met dankbaarheid mogen we terugzien op een jaar waarin 
we opnieuw de kracht kregen om het werk te kunnen doen.  
7 keer vergaderde het bestuur. Door diverse bestuursleden is er in maart, juli, september en  
oktober een bezoek gebracht aan Baraolt. Zowel in maart als in oktober is gezamenlijk 
vergaderd met het bestuur van de Listra Association en Laura Ház.  
 
Na ongeveer 16 jaar penningmeester te zijn geweest binnen het bestuur is er afscheid 
genomen van Leon Verschuure als bestuurslid. Door de kerkenraad zijn benoemd als 
penningmeester Mark Minnaard en als bestuurslid (PR werkgroep) Rachel Blok.  
 
De kerntaak van de stichting was en is de ondersteuning van de dagopvang van meervoudig 
gehandicapten uit Baraolt en omgeving. Ondanks (financiële) belemmeringen kon deze zorg 
liefdevol worden verleend door verschillende medewerkers en vrijwilligers. Ook is er 
ondersteuning geboden aan het ziekenhuis van Baraolt. Mede dankzij de steun van sponsors 
en vrijwilligers kon het werk doorgaan. 
 
Door de PR werkgroep zijn er verschillende acties georganiseerd, er werden nieuwsbrieven 
verspreid en nieuwe donateurs geworven.  
 
Begin maart is er door ds. Ákos Sebestyén predikant van de Hongaars Reformatorische kerk 
van Körösfö, zijn vrouw en zoontje een bezoek gebracht aan Nederland. Er is kennisgemaakt 
met het kerkelijk leven en het theologisch onderwijs.  
 
Laura Ház:  
Er is begonnen met het opzetten van een stroopwafelproject, bedoeld als groepsactiviteit 
voor de cliënten van het Laura Ház. Dit project kan deel gaan uitmaken van een sociale 
werkplaats, waarbij (betaald) werk kan worden geboden aan verschillende cliënten. In het 
voorjaar is er door een aantal bestuursleden en enkele belangstellenden weer een bezoek 
gebracht aan Baraolt. Vanuit de werkgroep Gehandicaptenzorg is Astrid Witte meegegaan. 
Door haar zijn er verschillende nieuwe (therapeutische) activiteiten geïntroduceerd in het 
Laura Ház. Door het Laura Ház wordt er volop gewerkt aan de bevordering van de integratie 
van gehandicapten in de samenleving. Een voorbeeld is Kincsö, een meisje met het 
syndroom van Down. Zij bezoekt 2x per week de basisschool in het dorp waar ze hulp krijgt 
van andere kinderen in de klas. Diverse andere basisscholen uit de regio hebben een bezoek 
gebracht aan het Laura Ház om te leren over het leven met een handicap.  
Vanuit het Laura Ház wordt er volop actie ondernomen om geld binnen te halen, zoals een 
veiling van zelfgemaakte producten via Facebook, het aanvragen van subsidies, etc.  
Enkele keren per week is Denes Siegmond, fysiotherapeut in het weeshuis van Baraolt, 
werkzaam in het Laura Ház.   
  
Verdriet was er bij de medewerkers en cliënten van het Laura Ház vanwege het overlijden 
van de zoon van Laura, de oprichtster van het Laura Ház. In verband hiermee zijn geplande 
jubileum activiteiten, vanwege het 10-jarig bestaan, afgelast.  
In de zomervakantie heeft de groep vrijwilligers uit Ierland de bouwactiviteiten afgerond in 
het Laura Ház. Er is een extra ruimte in het gebouw gecreëerd die volop mogelijkheden 
biedt.   



 
Tijdens het bezoek in oktober zijn er verkennende gesprekken geweest met betrekking tot 
de invulling van de vacature van projectmanager. In de persoon van Sándor Tüzes lijkt een 
geschikte kandidaat te zijn gevonden, de eerste gesprekken zijn achter de rug.  
 
Ziekenhuis: 
Positief nieuws kregen we te horen van de ziekenhuisdirectie. Door de ISO certificering zijn 
budgetten vanuit de verzekeringsmaatschappijen zeker gesteld.  
Er is tijdens een bezoek aan de burgemeester gesproken over het Laura Ház en over de 
mogelijke activiteiten tijdens de diaconale jongerenreis, die door de commissie Diaconale 
Jongerenreizen van de CGK Goes werd georganiseerd in de zomer. 
In april is er een vrachtwagen gevuld met conserven, hulpmiddelen en kleding vertrokken 
naar Baraolt waar de goederen met dankbaarheid werden ontvangen. 
 
Begin september vierde het ziekenhuis het 100-jarig bestaan. Tijdens dit jubileum zijn er 
verschillende medische lezingen gehouden waaraan Frank Visscher een bijdrage mocht 
leveren. Dankwoorden werden uitgesproken naar de verschillende hulporganisaties die de 
afgelopen jaren ondersteuning aan het ziekenhuis hebben geboden.   
 
Eind september hebben Árpád en Maria Dénes een bezoek gebracht aan Nederland. Maria is 
financieel directeur van het ziekenhuis in Baraolt. Voor hen is een gevarieerd programma 
samengesteld waarin ze onder andere hebben kennis gemaakt met verschillende 
organisaties in de gezondheidszorg. 
 
Diaconale jongerenreis: 
Vanuit onze kerkelijke thuisbasis, de Christelijke Gereformeerde kerk te Goes is er een 
Diaconale Jongerenreis georganiseerd naar Baraolt. Tijdens deze reis is er door een groep 
jongeren, onder leiding van bestuursleden van Vision Baraolt en enkele trouwe vrijwilligers, 
hard gewerkt in het ziekenhuis. Er zijn in een tweetal patiëntenkamers op de afdeling 
gynaecologie natte cellen gecreëerd.  Deze vervingen een badkamer die dermate vies en 
verouderd was dat deze niet meer gerestaureerd kon worden. Die is daarom volledig weg 
gesloopt en omgebouwd tot een patiëntenkamer met toilet. 
Een aantal jongeren heeft meegeholpen met de organisatie en uitvoering van een kamp voor 
de cliënten van het Laura Ház. Daarnaast is er een spelletjes dag georganiseerd voor de 
kinderen van het weeshuis in Baraolt. De werkvakantie werd afgesloten met een feestelijke 
avond waar door de ziekenhuisdirectie en de burgemeester dankwoorden zijn overgebracht.  
 
Kinderkamp: 
Augustus is de maand waarin het jaarlijkse evangelisatiekamp onder zigeunerkinderen wordt 
gehouden. Ook dit jaar onder de leiding van ds. Attila Bartha, samen met vrijwilligers van 
onder andere de Baptistengemeente en de Reformatorische kerk. Veel zigeunerkinderen 
mochten horen van het evangelie van onze Here Jezus. Daarnaast was er een ontspannend 
programma. De onkosten werden door Stichting Vision Baraolt gedragen. 
 
Aan het einde dit jaarverslag mogen we terugkijken op een jaar waarin er veel gedaan mocht 
worden voor en door onze vrienden in Baraolt en omgeving. Alle eer aan God die de kracht 
en wijsheid gaf om de dingen te doen! 
 



Wat de toekomst ons gaat brengen is niet bekend. We mogen in vertrouwen het werk 
blijven doen. 
 
J.E.P. Scherrenburg, secretaris 


