Roemenië-bericht Najaar 2003
Beste mensen,
Door middel van dit Roemenië-bericht willen we u weer graag op de hoogte stellen van alle zaken die met ons
werk voor en in Roemenië te maken hebben. We willen samen met u terugblikken op de afgelopen zomer en
ook alvast even vooruit kijken.
Terugblik werkzaamheden zomer 2003
Het transport, de douane en de politie…
Elke jaar sta je weer voor verrassingen voor wat betreft het goederentransport. Een aantal jaren geleden waren
er problemen met overgewicht van de vrachtwagen, daarna wijziging in wetgeving m.b.t. import van goederen.
Nu weer een compleet nieuwe verrassing van de douane in samenwerking met de politie. De complete lading
werd, gelukkig op de plaats van bestemming, tot op het bot onderzocht en gecontroleerd. Alle dozen en verpakkingen waar een naam op stond werden apart gezet. Waarom er een naam op stond moesten we verklaren. Logisch, daar er een aantal malen is geconstateerd dat er via hulptransporten aan personen goederen werden gegeven, die later op de zwarte markt terecht kwamen. De Roemeense overheid wil hier paal en perk aan stellen.
Gelukkig hebben wij binnen onze stichting de stelregel: niets voor privé doeleinden. En dus zijn er geen onregelmatigheden geconstateerd. Het positieve van zo’n douane actie is overigens dat wederom blijkt dat wij de
zaken netjes regelen. Voor u als donateur / vrijwilliger / supporter ook een geruststelling, toch?
Het vervoer van onze vrijwilligers ging voorspoedig, afgezien van de extreem hoge temperaturen in combinatie
met het ontbreken van een airco in de bus. Maar, we zijn allen gezond en wel in Baraolt aangekomen én weer
in Goes teruggekeerd.
Werkzaamheden ziekenhuis
Eindelijk, na 12 jaar, weer eens terug waar we zijn begonnen. De afdeling gynaecologie van het ziekenhuis van
Baraolt. 12 jaar geleden hebben we deze afdeling compleet gerenoveerd. Nu zijn er een aantal aanpassingen
gedaan die de patiënt ten goede komt. Met name het verzoek van de arts om zalen te scheiden, om zodoende
een normale verhouding tussen moeder, vader en kind in een wat meer privacy sfeer te kunnen creëren. Dat
heeft ons als werkploeg ook erg gestimuleerd. Initiatief, dus een gerichte hulpvraag en daar op in kunnen gaan,
werkt perfect.
De werkploeg dit jaar was niet al te groot, maar wel effectief. Gezellig was het trouwens ook, maar ja, dat is het
elk jaar. Nog even voor de goede orde, de vrijwilligers voeren deze werkzaamheden uit in eigen tijd en ze betalen de reis ook nog zelf. Het werk ging voorspoedig en er was hulp van Roemeense werkers van het ziekenhuis. Langzamerhand gaan we er naar toe dat er meer werk gedaan wordt door de mensen daar. In een volgend
bericht hoort u over de werkzaamheden voor 2004
Zigeunerkamp
Het was een schot in de roos. Voor het eerst 3 meiden uit Nederland mee, ter ondersteuning van het zigeunerevangelisatiekamp. Pure ondersteuning, geen organisatie van onze kant, organiseren kan de leiding zelf. De zigeunerkinderen vonden de aandacht van mensen uit Nederland trouwens overweldigend. Zoveel aandacht krijgen ze over het algemeen niet. We moesten dan ook wel constateren dat afscheid nemen met de nodige ontroerende taferelen gepaard gaat. Met de leiding van het kamp is afgesproken dat we dit volgend jaar herhalen. Er
hebben zich al 4 personen opgegeven, dus voor volgend jaar zijn we hierin al voorzien.
Hieronder enkele “flitsen” uit het verslag dat de Nederlandse meiden gemaakt hebben:
“Het was een hele bijzondere ervaring die diepe indruk achtergelaten heeft. Tegelijkertijd was het intensief
vanwege de taalproblemen, cultuurverschillen en het drukke kampleven. Maar geen van drieën hebben we één
moment spijt gehad dat we mee geweest zijn.” “Opvallend was dat de leeftijdsverschillen weinig problemen
opleverden. Er waren ook drie jongens met een lichte verstandelijke handicap. Zij deden gewoon met het programma mee en stonden ook in het midden van de groep. Vooral de kleinere kinderen gingen hen niet uit de
weg. Erg mooi om te zien!” “Naast de bijbelse geschiedenissen waren er ook ‘lessen’ over het leven als christen-zijn. Hierbij werden pittige bijbelgedeeltes uit de brieven van Johannes en Openbaring niet vermeden.
Hieraan vastgekoppeld zat het leren van een bijbeltekst uit het hoofd! Aan het eind van de vertelling werden er
vragen aan de kinderen gesteld om te toetsen of men de kennis ‘opgeslagen’ had. Uiteraard konden wij er niet
veel van verstaan, maar het was opvallend dat de kinderen veel antwoorden wisten en het ook goed hadden.”

“Het afscheid van de kinderen was zeer emotioneel. Het was duidelijk dat de aandacht die ze van ons kregen
voor hen zeer bijzonder was. Veel van hen zullen dat thuis niet krijgen. Hierdoor had een aantal kinderen zich
erg gebonden aan ons. Dit kregen wij pas echt goed in de gaten toen we weggingen en aantal kinderen bijna
ontroostbaar achterbleven.”
Voedseltransport winter 2003
De organisatie van het jaarlijkse voedseltransport is in volle gang. Oostrom’s Conservenfabriek (Coroos) heeft,
ook dit jaar weer 12.000 kg conserven toegezegd. Het vertrek van het transport is waarschijnlijk 10 november
2003. We hopen dat het transport aankomt als de EO aan het filmen is.
Listra huis
De meeste aandacht van onze medische werkgroep gaat uit naar de invulling van de thuiszorg in Baraolt en
omgeving. Zoals u weet hebben we vorig jaar een huis gekocht van waaruit we deze thuiszorg willen gaan ondersteunen. We zijn druk bezig met het verzamelen van hulpgoederen, die vanuit het Listra huis uitgeleend
gaan worden, waarbij het dan gaat om rolstoelen, looprekken, incontinentiematerialen, po-stoelen enzovoort.
Er moet nog veel gebeuren om alles goed aan het draaien te krijgen, met name moeten er nog wat verbouwingen plaats vinden.
Televisie-uitzending
Vanuit de PR werkgroep kunnen we melden dat EO-Metterdaad een televisie-uitzending gaat wijden aan het
Listra huis. We zijn bijzonder blij en dankbaar met deze toezegging. We zijn namelijk, onder honderden projecten, uitgekozen door de EO! Zij willen een reportage maken, om daarmee voor ons, beter gezegd, voor de patienten in Baraolt, geld in te zamelen. Dit betekent niet alleen een unieke mogelijkheid tot fondswerving in
(christelijk) Nederland, maar bovendien levert het de nodige naamsbekendheid op. Intussen hebben al een aantal gesprekken plaatsgevonden met enkele redactieleden van EO-Metterdaad, die zeer positief zijn verlopen. In
november (10 t/m 15 november) hopen we met een team van EO Metterdaad in Baraolt op stap te gaan om
te filmen. Ze willen alles zien, zeker ook bij de mensen thuis. Helaas kost het ons weinig moeite om de armoede en ellende daar te tonen. De uitzending zal waarschijnlijk aan het eind van dit jaar of aan het begin van 2004
plaatsvinden. Als de uitzending achter de rug is kan er begonnen worden met het daadwerkelijk aanpakken van
het Listra project. Er zal het nodige aan materialen gekocht moeten worden en het huis kan dan ook een opknapbeurt ontvangen. Uiteraard zijn we zeer dankbaar dat ons deze mogelijkheid wordt geboden.
PR acties
De andere acties van de PR gaan intussen gewoon door: zo hebben de huis-aan-huis collectes in de gemeenten
Borsele (opbrengst
pbrengst
collectanten hartelijk danken! Daarnaast zijn de voorbereidingen voor de kerstmarkt in volle gang. Kortom: de
werkzaamheden met betrekking tot fondswerving en naamsbekendheid gaan onverminderd door!
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Wilt erover nadenken wat u (extra) kunt betekenen voor ons werk en wilt u ervoor blijven bidden?
Met vriendelijke groet,
namens Stichting Comité Baraolt
Martin van den Hoek
Roelof Stam
Frank Visscher

