NAJAAR 2005

Beste mensen,
Met dit Roemenië-bericht willen we u weer graag op de hoogte brengen van alle zaken die met ons werk voor en in Roemenië te
maken hebben.

Terugblik zomer 2005
Het was een beetje een rare zomer voor de
Baroltgangers. Dat is mijn inschatting, omdat er maar twee
mensen zijn gaan werken in Baraolt. De tandartsunit is door
Frits Wille en August Nieuwdorp geplaatst in de praktijk van
Agnes Kiss. Dat is nog eens wat anders dan in 1994: met een
ploeg van 40 man tijdens de zomervakantie in Baraolt aan
het werk.
Vooruitblik zomer 2006
Tijdens de najaarsreis in november jl. hebben wij
overleg gehad over onze plannen voor de zomer 2006. We
gaan, zo het er naar uitziet, de dokter in Batani Mare
(Nagybacon) helpen. Deze man heeft meerdere
praktijken in omliggende dorpen. Hij heeft te kennen
gegeven dat hulp dringend gewenst is, met name de huisartspraktijk in het dorp Herculian is er slecht aan toe.
We zijn op zoek naar bemensing van dit project, met name
de jeugd wordt verzocht hun schouders er onder te gaan
zetten. Gezien de behoefte aan contacten met de jeugd in
Baraolt zou dit een leuk gecombineerd project kunnen
worden. Het vertrek staat gepland op 13 juli 2006, werken
in de weken 29 en 30. Weer thuis op 1 augustus 2006.
We gaan dit project combineren met het evangelisatiekamp,
de plannen hiervoor zijn reeds besproken. Details zullen nog
uitgewerkt moeten worden, we hebben er nu de tijd nog
voor.
Luiers, luiers en nog eens luiers…
In de zomer is er weer een vrachtwagen volgeladen met medische hulpgoederen richting Baraolt gereden.
Het transport met hoofdzakelijk incontinentie-materiaal is
goed aangekomen. De spullen blijken van grote waarde te
zijn voor de patiënten. Het heeft even wat moeite gekost
om alles te organiseren, maar het uiteindelijke doel is
bereikt: de mensen daar helpen!
Voorheen hadden we nog wel eens de neiging om alles wat
los en vast zat en misschien wel gebruikt kon worden, hier
in te laden en daar weer uit te laden. De mensen daar
zeiden ook nooit nee als je van tevoren informeerde of ze
iets konden gebruiken. We hebben echter wel geleerd dat
het beter is om selectief te zijn in onze schenkingen. Een
drietal wil ik er uitlichten:
• Twee complete elektrische rolstoelen konden direct
worden ingezet: 1 voor een man uit Baraolt met een
traumatische dwarslaesie, de andere voor een man zonder
benen en weinig vingers (voor de insiders: Andras uit
Bradut, hij was ook op de EO-televisie). Ze zijn er zielsgelukkig mee.
• Een complete tandheelkundige unit is geïnstalleerd voor
Agnes Kiss, de tandarts aldaar. Naar goed Roemeeens

gebruik moeten er nog allerlei formaliteiten worden geregeld en durft de bureaucratie niet zomaar de apparatuur
vrij te geven. Maar, men is daar aan alles gewend en weten
hoe deze hobbels moeten worden overwonnen.

• Nadrukkelijk bleek, ook uit de rapportage van Paula van ´t
Spijker, dat er dringend behoefte is aan incontinentiemateriaal en dan met name luiers. We hebben als comité
besloten om een groot gedeelte van ons budget te besteden
aan dit doel. Voorlopig kunnen ze daar dus even vooruit.
Inmiddels hebben we ook contacten met een Chinese
handelsfirma die voor relatief weinig geld een complete zeecontainer met luiers rechtstreeks in Baraolt wil afleveren!
Listra-uitleenpost
Hans en Paula van ´t Spijker zijn inmiddels teruggekeerd van hun missie in Baraolt. Dankzij hun werk draait
de Listra-uitleenpost inmiddels goed. Hun werk was niet
gemakkelijk en een punt van aandacht is dan ook hoe het
werk daar te continueren. Er zijn een aantal vrijwilligers
daar, zij vormen ook het Listra-bestuur. Daarnaast moeten
er echter nieuwe mensen worden gevonden in Baraolt om
hand- en spandiensten te kunnen verlenen op het gebied
van de thuiszorg. Momenteel wordt er door het Listrabestuur gekeken of ze twee zogenaamde alfahulpen kunnen
inschakelen. Er is genoeg werk te doen!

Evangelisatiekamp
Ook dit jaar is er weer een kamp geweest voor
zigeunerkinderen uit Baraolt en omgeving. Hoewel we ons
in Nederland altijd wat zorgen maken over het juiste tijdstip

en de locatie van het kamp (Nederlanders zijn nou eenmaal
meer 'planners' dan Roemenen), blijkt dat ook dit jaar het
kamp weer prima is verlopen! We hadden gehoopt dat er
een aantal mensen vanuit Nederland mee zouden gaan.
Helaas is dit niet gelukt omdat de periode niet gunstig uitkwam. Wel is het vakantiekamp geslaagd te noemen, fijn om
te weten dat zo'n kamp ook door kan gaan zonder onze

op het programma. We hebben ca. 18 ton voedsel weten te
bemachtigen. Gelukkig hebben we veel vriendschappelijke
relaties waardoor het voedsel tegen een uiterst gering
bedrag is verkregen. Het transport zal eind van het jaar
plaatsvinden. Mogelijk dat het op dit moment van lezen al in
Baraolt is aangekomen. Gezien de grote problemen in verband met de enorme overstromingen, u heeft er vast wel
over gelezen en gehoord, zal dit voedsel zeer welkom zijn.
Grote delen van de oogst zijn door het onder water staan
van het land verloren gegaan.
Public Relations
Na de EO-uitzendingen van dit voorjaar zijn veel
reacties binnengekomen. Nog steeds bellen en mailen er
mensen voor informatie. Erg leuk om te zien. Blijkbaar
hebben de uitzendingen echt indruk gemaakt. Niet zelden
maken mensen (niet alleen uit Zeeland!) geld over voor het
werk in Baraolt. We willen deze mensen hartelijk daarvoor
danken. Ook willen we vragen of u in uw vrienden- en
kennissenkring het werk van ons comité onder de aandacht
wilt brengen. De giften (en vooral die van de donateurs)
maken het nl. mogelijk om in de (steeds hoger op)lopende
kosten te voorzien.
De huis aan huis collecte in de gemeente Borsele heeft
helaas wat minder opgebracht dan in andere jaren. De
opbrengst van de collecte in Goes was gelukkig wel goed,
dwz vergelijkbaar met andere jaren. Alle gevers, donateurs
& collectanten: hartelijk dank!
Mocht u zelf ideeën hebben voor een leuke actie die de PR
werkgroep op kan pakken, dan horen we dat graag van u.

inbreng. Hans en Paula van 't Spijker (die het kamp hebben
bezocht) hebben prachtige foto's doorgemaild. We danken
de jeugdclubs van de Christelijke Gereformeerde Kerk uit
Goes voor hun sponsoractie die maar liefst ¤ 720 heeft
opgebracht. Dit bedrag kwam geheel ten goede aan het
evangelisatiekamp.
Voedseltransport
Ook dit najaar staat er weer een voedseltransport

Wijziging in gegevens
Bent u verhuisd of wilt u de nieuwsbrief in het
vervolg per e-mail ontvangen, geef het dan door aan
onderstaand adres. Ook als u zich af wilt melden voor de
nieuwsbrieven. Uiteraard kunt u zich ook aanmelden om
donateur te worden. Donateur bent u al voor ¤ 12,50 per
jaar.
Ten slotte…
Terugblikkend kunnen we terugzien op een
periode waarin weer veel is gebeurd met betrekking tot het
werk in Roemenië. We willen u allen dan ook hartelijk
danken voor uw meeleven. Hierbij willen we u vragen of u
ons werk niet wilt vergeten in uw giften en bovenal in uw
gebeden. Wilt u vooral bidden voor het werk rond het Listra
huis, het evangelisatiewerk onder de kinderen, de medische
hulpverlening en de bewoners van Roemenië in hun
moeilijke situatie?
Met vriendelijke groet,
namens Stichting Comité Baraolt:
Martin van den Hoek, Roelof Stam en Frank Visscher
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