
Terugblik afgelopen zomer
Tijdens de zomervakantie is er weer een groep mensen in
Roemenië geweest. De groep bestond dit keer voor een
groot deel uit jongeren. Van de deelnemers was een groot
deel voor het eerst in Roemenië.

“Het doel van deze reis was:”
- een begin maken met de verbouwing van een buffelstal tot
huisartspraktijk 

- renovatie van een schuur van het Listra-huis
- verhuizing van het magazijn bij het ziekenhuis 
- meehelpen bij het kinderevangelisatiekamp.
De heenreis is voorspoedig verlopen en na een dag van rust
werd er begonnen met de sloop van de oude muren en 
voederbakken uit de buffelstal in het dorpje Herculian,
ongeveer 15 km van Baraolt. De eerste dag was een 
stoffige dag, maar aan het eind van de dag was de ruimte zo
goed als leeg. De dagen daarna werd een tussenmuur 
doorgebroken, de vloer verder uitgegraven, leidingen
gelegd en aan het eind van de eerste werkweek kon een
deel van de betonvloer gestort worden.

In de tweede week is het ontbrekende deel van de vloer
gestort en een nieuwe tussenmuur gemetseld. Het is de
bedoeling dat de volgende zomer de echte afwerking van de
praktijk kan plaatsvinden. Tot hier toe is het zeer voor-
spoedig verlopen.

Door een deel van de groep is de schuur bij de medische 
uitleenpost, het Listra-huis, volledig gerenoveerd. Alleen de
buitenmuren zijn blijven staan. Het dak is volledig 
vernieuwd, deuren verplaatst, elektrisch is vernieuwd en er
is geschilderd.

Bij het ziekenhuis is ons oude magazijn verhuisd naar een
nieuwe schuur. De bedoeling is dat de vrijgekomen ruimte
bij het ziekenhuismortuarium getrokken wordt en dat daar
een koeling geplaatst wordt. Dat zal echter pas volgend jaar
gedaan worden.
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Beste mensen,

Met deze Roemenië-nieuwsbrief willen we u weer graag op de hoogte brengen van alle zaken die met ons werk voor en in
Roemenië te maken hebben.



De dames uit de groep hebben een week opgetrokken met
de deelnemers aan het kinderevangelisatiekamp.
Een bijzondere week, volledig afgesloten van de zo 
vertrouwde westers wereld. Geen warm water, geen 
elektriciteit, geen normaal toilet, geen douche en geen 
telefonische bereikbaarheid. Gelukkig hebben ze het alle vijf
als erg leuk ervaren. We hopen en bidden dat de kinderen
ook iets hebben opgepakt van de boodschap die hen tijdens
deze week is meegegeven.

Het laatste weekend hebben we genoten van cultuur, natuur
en een fantastische barbecue. We mogen als gehele groep
terugkijken op een geslaagde reis en verblijf in Roemenië.
We hebben weer veel gezien, geleerd en contacten met de
bevolking gehad. Inmiddels hebben we ook de reünie gehad,
waarbij we alles nog eens op de film hebben teruggezien.
Een uitgebreid verslag van de reis kunt u vinden op de web-
site.

Wisseling voorzitterschap werkgroep materialen
Zoals u hierboven hebt kunt lezen zijn de werkzaamheden
afgelopen zomer zeer goed verlopen. Deze activiteiten
werden georganiseerd onder verantwoordelijkheid van de
werkgroep materialen. Binnen deze werkgroep hebben zich
een paar ontwikkelingen voorgedaan, waarover we u graag
nader informeren.

Vanaf het begin (in 1991) was Martin van den Hoek als voor-
zitter van de werkgroep materialen betrokken bij het werk
van onze stichting. Na terugkomst van de afgelopen zomer-
reis heeft Martin na vele jaren besloten met zijn 
activiteiten voor onze stichting te stoppen. Dat vinden we
jammer. We verliezen in hem een brok aan ervaring. We
respecteren Martin zijn besluit en danken hem voor zijn bij-
drage en inzet in al die jaren.

Ondertussen hebben we een andere voorzitter voor deze 
werkgroep gevonden, zelfs een andere Martin, n.l. Martin
Koning. Geen onbekende binnen ons Roemenië-werk.
Diverse keren is Martin Koning mee geweest tijdens de
zomerreizen. Afgelopen zomer had hij samen met Martin
van den Hoek de leiding over de werkzaamheden in
Herculian. 

Een betere overdracht van het voorzitterschap van de
werkgroep materialen konden we ons niet wensen.



Wisseling opslaglocatie
Martin Koning was nog maar net in functie of de werkgroep
moest op zoek naar een nieuwe opslagmogelijkheid voor
onze materialen in Nederland. Tot voor kort konden wij
gebruik maken van de locatie bij Jan Lindhout in Lewedorp.
Echter, omdat Jan Lindhout gestopt is met zijn 
werkzaamheden op de boerderij en verhuisd is naar
Middelburg, moesten wij op zoek naar een andere mogelijk-
heid. Die hebben we intussen gevonden. 

Vanaf 11 november jl. zijn we neergestreken bij Gustaaf
Nieuwdorp in Kapelle. Wij danken Jan Lindhout voor de vele
jaren dat hij ruimte voor ons ter beschikking stelde en
Gustaaf Nieuwdorp dat we voortaan bij hem terecht 
kunnen.

Voedseltransport
Op dit moment wordt alles in het werk gesteld om het
voedseltransport naar Baraolt georganiseerd te krijgen. Als
het enigszins mogelijk is, moeten de goederen nog voor de
jaarwisseling daar arriveren. Dat betreft dan naast blik-
groenten, ook incontinentiematerialen en hulpmiddelen
voor de Listra-stichting.

Werkzaamheden volgend jaar
Ook wordt alweer vooruit gekeken naar volgend jaar. De
(ver)bouwwerkzaamheden van dit jaar in Herculian krijgen
dan een vervolg. Wie zich nog niet heeft opgegeven voor
volgend jaar en toch mee wil, adviseren wij contact op 

te nemen met Martin Koning of iemand anders van de 
werkgroep materialen.

Medische Zaken
Al doende leert men, dat geldt ook voor onze werkgroep.
Zo zamelden wij rollators in en haalden we onze neus op
voor de ouderwetse looprekken. Wat blijkt nu, veel mensen
in Baraolt zijn bang voor onze rollators! Ze werken namelijk
omgekeerd als een fiets: als je in de handvaten knijpt dan
kunnen de wieltjes draaien, maar als je ze loslaat dan sta je
meteen stil. Daarom vragen we niet meer om de gewone
rollators, die hebben we voldoende, maar vooral om de
simpele looprekken. 

Meer en meer zijn we in staat om aankopen te doen in
Roemenië zelf. Dit geldt ook voor medische hulpgoederen.
Zo konden we onlangs een oude wens van het ziekenhuis in
vervulling doen gaan. Al jaren vroegen ze om een destilleer-
apparaat voor het laboratorium. Hiermee kun je zuiver
water maken, want dat is helaas zeldzaam in Roemenië. De
mensen die in Baraolt in het ziekenhuis zijn geweest, weten

wel van die donkere nis in de kelder waar voortdurend een
gasvlam onder een grote en gebarsten glazen installatie staat
te loeien. Dit was hun oude destilleerapparaat. Binnenkort
zal dit vervangen worden.

Helaas zijn sommige zaken zoals de incontinentiematerialen
in Roemenië nog duurder dan in Nederland. Daarom 
zoeken en kopen we deze spullen nog volop in Nederland.
Onlangs kregen we ook nog een aantal elektrische 
rolstoelen aangeboden. Na revisie zullen ook deze 
hulpmiddelen naar Baraolt gebracht worden. De accu´s 
verdienen wel onze aandacht. De kwaliteit in Roemenië van
deze dingen is nog beneden de maat.
Terugziende op ons werk kunnen we met dankbaarheid
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constateren dat ons werk daar gezegend werd en wordt.
De Listra-stichting functioneert en floreert volop en heeft
een plaats in de samenleving verworven. De veranderingen
die de toetreding van Roemenië tot de EU met zich mee zal
brengen stellen ons voor nieuwe uitdagingen. We laten onze
broeders en zusters niet in de steek in de hoop dat ook zij
zullen profiteren van de verworvenheden die wij al zo lang
kennen.

P.R.-activiteiten
Terugkijkend op afgelopen periode kunnen we als PR-werk-
groep vaststellen dat we blij zijn met de manier waarop de
werkzaamheden in Baraolt en Herculian zijn verlopen. Het
dagboek wat door de vrijwilligers is bijgehouden droeg daar
extra aan bij (dit dagboek staat trouwens nog steeds op
onze website). Het is door velen bezocht.

Als PR werkgroep zijn we bezig geweest met de organisatie
van de huis-aan-huis collecte in Goes. Dankzij de inzet van
vele collectanten is deze collecte weer een succes 
geworden. Ook de huis-aan-huis collecte in de gemeente
Borsele is succesvol verlopen. Alle betrokken, zowel gevers
als collectanten, hartelijk dank! Het is mooi om te zien dat
op deze manier, samen met de giften van donateurs en de
subsidies de ‘noodzakelijke geldstroom’ door blijft gaan.

We staan als PR groep open voor ideeën voor nieuwe acties
die naamsbekendheid en/of geld voor onze medemens in
Roemenië opleveren!

Toekomst Roemenië-werk en toetreding EU
Door de toetreding van Roemenië tot de Europese Unie op
1 januari 2007 gaan er de komende tijd een aantal zaken
m.b.t. de hulpverlening aan dit land veranderen. Wat pre-
cies? Welke gevolgen hebben die veranderingen voor onze
stichting?

Niet alle dingen zijn nu al duidelijk, maar op een aantal 
punten kunnen we wel helderheid verschaffen. In ieder
geval willen het NCDO (uitgaande van het ministerie van
ontwikkelingssamenwerking) en het ministerie van 
buitenlandse zaken de komende jaren kleinschalige 
plaatselijke initiatieven bij de nieuwe buren van Europa (w.o.
Roemenië) blijven stimuleren. Zij blijven kleinschalige 
projecten ondersteunen door het verlenen van subsidie en
advies. Echter, het gaat dan niet langer om het stimuleren en
subsidiëren van activiteiten in Nederland om hulpgoederen
in te zamelen en naar Roemenië te brengen, maar alles
wordt gericht op de organisatieopbouw in Roemenië zelf. 

Er moeten in dat land sterke organisaties komen die verder
vormgeven aan wat afgelopen jaren met steun van de
Nederlanders in gang is gezet. Deze Roemeense stichtingen
moeten op eigen benen komen te staan en ervoor 

zorgdragen dat hun activiteiten in de Roemeense 
samenleving verankert raken. Daarvoor zijn tal van 
mogelijkheden via de Europese Unie. De vraag is dan: hoe
kom je erachter en waar moet je zijn? Alles zal de komende
jaren gericht worden op organisatieopbouw, kwaliteits-
verbetering, het versterken van de locale en regionale 
economie, training en advies. Cursussen worden gegeven
om besturen van Roemeense stichtingen te scholen hoe hier
de komende jaren mee om te gaan. Alle activiteiten gericht
op scholing, begeleiding, coaching en advisering in
Roemenië, komen in aanmerking voor NCDO-subsidie. Wel
blijft de al jaren bestaande regel van toepassing dat via het
NCDO het in Nederland verzamelde geld tot maximaal 50
procent wordt verdubbeld voor projecten die vooraf door
het NCDO zijn goedgekeurd. Samenvattend betekent dit:

In 2007 kunnen wij nog gebruik maken van de oude regel-
geving.
Tot uiterlijk 1 december 2007 kunnen wij nog projecten
indienen, die wanneer ze in 2008 en 2009 worden 
uitgevoerd, nog onder de oude regels vallen.
Vanaf 2007 kunnen al projecten worden ingediend die onder
de nieuwe voorwaarden vallen.

Vanaf 2010 komt de oude regelgeving te vervallen en kan
alleen conform de nieuwe regels subsidie worden aange-
vraagd. Wat niet veranderd: zowel onder de oude als de
nieuwe regelgeving moeten wij zorgdragen voor ten minste
50 procent eigen geld. Komt dat er niet, dan hebben we aan
de subsidie van het NCDO ook niets! 

Er zal m.b.t. de behoefte aan financiële steun niets verande-
ren. Die blijft in de toekomst even hard nodig! Mogen wij
blijvend een beroep op u doen?

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…
Ten slotte willen we u vragen of u ons werk niet wilt 
vergeten in uw giften en bovenal in uw gebeden.

Met vriendelijke groet,
Stichting Comité Baraolt

We wensen u allen goede feestdagen 

en een voorspoedig 2007 toe.


