
Jaarverslag van Stichting Vision Baraolt over het jaar 2014 

Door het lezen van dit jaarverslag wordt u op de hoogte gebracht van de verschillende activiteiten 

van de stichting in het jaar 2014. Dankbaar kunnen we terugkijken op een jaar waarin we de kracht 

kregen om het werk te kunnen doen.  

Het bestuur vergaderde 7 keer. Er zijn door verschillende bestuursleden bezoeken gebracht aan 

Baraolt, waarbij tijdens het bezoek in het voorjaar en tijdens het bezoek in het najaar gezamenlijk is 

vergaderd met het bestuur van de Listra Association en Laura Ház. 

Na 23 jaar is er afscheid genomen van Frank Visscher als bestuurslid. In de achterliggende jaren heeft 

hij in het bijzonder de medische zaken behartigd voor het ziekenhuis in Baraolt. Door de kerkenraad 

is Danny Hage benoemd als opvolger. Vanaf 2015 zal Martin Koning de voorzittershamer overnemen 

van Sjaak Elenbaas. Met het oog daarop is door de kerkenraad Harm Walhout benoemd als 

bestuurslid, belast met zaken rondom materialen en logistiek. Verder noemen we het afscheid van 

Corrie Moerdijk. Zij heeft zich vele jaren actief ingezet om materialen in te zamelen.  

Door de steun van sponsors en vrijwilligers bleef het mogelijk om ondersteuning te geven aan de 

gehandicaptenzorg in het Laura Ház en de gezondheidszorg in het ziekenhuis van Baraolt. Op beide 

locaties wordt er met veel liefde de juiste zorg geboden.  

Om geld in te zamelen zijn er diverse acties georganiseerd en werd er een nieuwsbrief verspreid. Ook 

werden de website www.baraolt.nl en de Facebookpagina veelvuldig gebruikt om nieuws te delen. 

We zijn dankbaar dat er steeds voldoende financiële middelen beschikbaar waren om de juiste hulp 

te kunnen geven. Daarnaast ontvingen we veel materialen. In het voorjaar zijn deze materialen, 

inclusief een grote voorraad voedsel naar Baraolt getransporteerd. 

 

Laura Ház: 

Het jaar begon met een bezoek, door enkele bestuursleden, aan Baraolt om te spreken met Sándor 

Tüzes. Als kandidaat projectmanager heeft Sándor onderzoek gedaan naar de regelgeving en 

praktische mogelijkheden voor het opzetten van een sociale werkplaats. In Februari hebben Sándor 

en Ceci (leidster van het Laura Ház) een bezoek aan Nederland gebracht. Zij hebben verschillende 

bezoeken gebracht aan sociale werkplaatsen, zorgboerderijen, instellingen voor gehandicaptenzorg 

en een school  voor kinderen met een beperkingen. Tijdens deze bezoeken zijn er veel indrukken en 

ideeën opgedaan waarvan inmiddels in het Laura Ház dankbaar gebruik wordt gemaakt.  

Sándor heeft later in het jaar, door een verschil van inzicht aangegeven niets meer te kunnen 

betekenen voor de gehandicaptenzorg in Baraolt en heeft afscheid genomen van het project. 

In het voorjaar is er een start gemaakt met de stroopwafelproductie en de verkoop hiervan. De 

leidsters van het Laura Ház en enkele cliënten werden hiervoor opgeleid door Henri Koning.  

Opnieuw is er een bijeenkomst geweest samen met de ouders van de cliënten waarna een aantal 

ouders hebben aangegeven als vrijwilliger te willen gaan helpen, een mooie ontwikkeling waarvoor 

we dankbaar zijn. 

http://www.baraolt.nl/


Er is geld beschikbaar gesteld voor een opleiding voor Blanka en Baba (leidsters van het Laura Ház) 

waardoor zij zich verder kunnen professionaliseren in de zorg voor de cliënten. Daarnaast is er geld 

toegezegd zodat Izolda (psycholoog van het Laura Ház) zich officieel kan registreren als psycholoog. 

Zij is dan zelf bevoegd om diagnoses te kunnen stellen bij de cliënten.  

Door verschillende klassen van het voortgezet onderwijs van de school in Baraolt is er een bezoek 

gebracht aan het Laura Ház in het kader van de acceptatie van gehandicapten in de maatschappij. 

We zijn samen met de leiding van het Laura Ház dankbaar en blij dat er ook een omslag te merken is 

bij veel ouders van kinderen met een beperking. Voorheen moesten de ouders worden benaderd om 

de cliënten naar het Laura Ház te laten gaan, tegenwoordig is het omgedraaid en is er zelfs een 

wachtlijst. 

In het gebouw, waarin het Laura Ház is gevestigd, is er een nieuwe centrale verwarming gerealiseerd 

waardoor alle ruimtes beter kunnen worden benut.  

Door een groep vrijwilligers uit Ierland is er in de zomervakantie een begin gemaakt met het bouwen 

van een bovenverdieping op het Laura Ház met daarin verschillende kamers. Deze verbouwing zal in 

de zomer van 2015 worden voltooid. 

 

Ziekenhuis: 

Door het Admiraal de Ruyter ziekenhuis in Goes is een transportcouveuse beschikbaar gesteld. In 

voorkomende situaties kan hiermee veel tijd worden gewonnen bij spoedritten naar andere 

ziekenhuizen. 

Dankzij diverse sponsors zijn er verschillende punten van de accreditatielijst gerealiseerd, waaronder 

bijvoorbeeld inventaris voor de bloedtransfusieruimte. Door het personeel en hun partners van de 

afdeling gynaecologie zijn alle muren van de afdeling opnieuw gesausd. 

Bij de ziekenhuisdirectie was er zorg om de bezetting van de medische staf. De opvolging en 

vervanging van artsen is een probleem, voornamelijk vanwege de vergrijzing. 

Ook dit jaar heeft er weer een voedseltransport plaatsgevonden. Mede dankzij het jaarlijks 

voedseltransport heeft het ziekenhuis genoeg financiële middelen om te kunnen blijven bestaan. 

Naast het voedsel zijn er hulpmiddelen (waaronder ziekenhuisbedden, etc. ) en kleding aangeboden 

die met dankbaarheid werden ontvangen. De kleding zal worden verkocht in het Laura Ház. 

 

Evangelisatiekamp: 

Dit jaar is opnieuw een evangelisatiekamp voor zigeunerkinderen georganiseerd door ds. Attila 

Bartha. Samen met vrijwilligers uit de Baptistengemeente en de Reformatorische kerk is er een mooi 

programma opgezet waarbij de kinderen, naast veel ontspanning, iedere dag het evangelie mochten 

horen van onze Here Jezus. Het evangelisatiekamp wordt bekostigd door Stichting Vision Baraolt.  

 



 

Public relations:  

Stichting Vision Baraolt was op verschillende markten en braderieën aanwezig om artikelen uit 

Roemenië te verkopen en het werk van Vision Baraolt onder de aandacht te brengen. Daarnaast was 

er de jaarlijkse kerst- en paasstollenactie.  

In juni is de eerste Baraolt Challenge gehouden. De sportieve wielertocht met verschillende 

afstanden zorgde voor een mooie opbrengst van € 1938 

 

Tot slot: 

2014 was een jaar waarin er veel gedaan mocht worden door en voor onze vrienden in Baraolt en 

omgeving. Met dankbaarheid kijken we terug en weten dat we de kracht en wijsheid van God 

hebben ontvangen.  

Hoe de toekomst er uit gaat zien weten we niet. We blijven het werk in vertrouwen voortzetten! 

 

J.E.P. Scherrenburg, secretaris 


