werkelijk worden aangeboord? Op dit moment zijn er
zeker nog vragen. Wellicht dat de najaarsreis, die door een
aantal leden van ons comité gemaakt gaat worden, de
nodige duidelijkheid zal geven.
Intussen staan we als PR werkgroep open voor suggesties
om de bevolking van Roemenië van dienst te zijn. Ideeën
voor PR en fondswerving zijn dus altijd welkom. Tot slot:
vergeet onze website niet: www.stichtingcomitebaraolt.nl

Het werk van Stichting Comité Baraolt wordt ondersteunt
met subsidie van onder andere de Wilde Ganzen en het
NCDO (= Nationale Commissie voor Internationale
Samenwerking en Duurzame Ontwikkeling).
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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.

Donateurswerving
Als stichting zijn we blij met de vele donateurs die we
mogen hebben. Het geeft, naast blijken van meeleven, toch
ook een stukje zekerheid wat inkomsten betreft. Uiteraard
kunt ook ú zich aanmelden als donateur! Donateur bent u
al voor slechts 12,50 per jaar. Wilt u, nu de koude winter
in Roemenië zijn intrede heeft gedaan, vanuit een warm
hart aan onze medemens denken? Meldt u dan nu aan als
donateur. Uiteraard zijn eenmalige giften ook van harte
welkom.

Bouwproject zomer 2007 Herculian
Afgelopen zomer zijn we weer met een enthousiaste
groep vrijwilligers naar Roemenië vertrokken. In al die
jaren dat we al reizen van en naar Roemenië, mocht de
reis zonder grote ongelukken verlopen. Zo ook nu weer.
We arriveerden in een Roemenië waar het al gauw erg
warm werd. Temperaturen tot over de 40 graden Celsius.
Dat mocht de pret echter niet drukken.
De bedoeling van ons verblijf in Baraolt was het verder
voortzetten van de vorig jaar gestarte verbouwing van een
voormalige buffelstal tot huisartspraktijk in het dorpje
Herculian.

Toekomstoriëntatie
Naast speciale projecten zoals het EEG-apparaat op het
niveau van de werkplek, moeten we ons, samen met de
mensen in Roemenië, breder oriënteren op de toekomst.
Van een donor-acceptor relatie moeten we steeds meer
naar een partnerrelatie, waarbij wij in Zeeland steeds meer
op afstand komen te staan. Dit proces is gelukkig niet het
gevolg van desinteresse of financiële problemen, maar het
logische vervolg op een relatie die door de jaren heen zo
rijk gezegend is. Door het lidmaatschap van de EU
ontstaan er nieuwe mogelijkheden, maar voorlopig zitten
we nog in een tussenfase met veel onzekerheid.
In december hoopt een afvaardiging van de stichting af
te reizen naar Baraolt om met onze partners daar te overleggen hoe we op korte en lange termijn elkaar kunnen
helpen. Wat wordt het nieuwe beleid voor de komende
jaren? Hoe nu verder? Er zijn hoopgevende veranderingen
die vertrouwen geven voor de toekomst. Bidt en werkt u
met ons mee?

Dit jaar wachtte het technische werk. De nog kale ruimte
werd in no time gevuld met prachtig geraamte van metal
studs. Al in de eerste week konden we de eerste gipsplaten er tegen schroeven. Een complete elektrische
installatie, alle sanitaire voorzieningen, binnenmuren, een
keukenblok: alles wat bij een dokterspraktijk hoort zit er
inmiddels in. U kunt meer foto’s zien in ons reisverslag op
onze website.

Tijdens de voorjaarsreis hadden we met de burgemeester
van Herculian een aantal afspraken gemaakt over voorbereidende werkzaamheden die voor de zomer uitgevoerd
moesten worden. Gelukkig waren al deze toegezegde
werkzaamheden uitgevoerd. De tegelvloer lag erin, de
buitenkozijnen waren vernieuwd en er was een rioolaansluiting gerealiseerd. Vorig jaar is met vrijwilligers de

Ten slotte wensen we u goede feestdagen en een
voorspoedig nieuwjaar toe!
Met vriendelijke groet,
Stichting Comité Baraolt

Secretaris subgroep P.R.-activiteiten
Henk Scherrenburg
Nassaulaan 21
4461 ST Goes

Tel.: (0113) 25 94 64
E-mail: stichtingcomitebaraolt@planet.nl
Internet: www.stichtingcomitebaraolt.nl
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voormalige buffelstal bouwrijp gemaakt. U hebt e.e.a. kunnen lezen in de vorige nieuwsbrieven en op onze website.

Kinderkamp
Terwijl het grootste deel van de groep aan het werk was in
Herculian, was een klein deel van de groep aanwezig in het
kinderkamp. De aanwezige (zigeuner)kinderen hebben

Na twee weken werken waren we zelf verbaasd over de
hoeveelheid werk die we hebben kunnen doen, ondanks
de warmte. Tijdens een gezellige afsluitingsavond konden
we de sleutel overdragen aan de huisarts en de burgemeester van Herculian. Dokter Nagy bedankte ons, maar
ook onze achterban voor al het werk dat in de achterliggende jaren is verzet. Bij dezen bedanken wij u als
achterban dan ook, mede namens de mensen in Roemenië.
Dankzij uw steun konden wij aan de slag. Dankzij u hebben
wij een werkvakantie gehad om nooit te vergeten!

weer diverse bijbelse verhalen gehoord, liederen gezongen, spellen gespeeld en genoten van de prachtige natuur
tijdens de diverse wandeltochten.

worden en daarom heeft het comité haar uitgenodigd voor
een stage, samen met haar assistente, ook Zsuzsa
genaamd. Als u dit leest hebben ze in het Goese ziekenhuis
een stoomcursus ElectroEncefaloGrafie gevolgd om met
deze kennis in Baraolt aan de slag te gaan.

Inmiddels is er in de praktijk in Herculian een houtgestookte CV installatie gemonteerd. We ontvingen foto’s waarop
te zien was dat de rook uit de schoorsteen kwam. De
installatie is gefinancierd door Stichting Comité Baraolt,
maar de plaatsing is uitgevoerd door een lokale installateur.
Daarin zien we hoopgevende veranderingen.
Dit soort werk uitbesteden was enkele jaren geleden nog
ondenkbaar.

Plaatsing EEG-apparaat
In een vorige nieuwsbrief schreven we over onze plannen
om een EEG-apparaat aan het ziekenhuis in Baraolt te
schenken. Met een dergelijk apparaat is het mogelijk om
hersengolven (hersenactiviteit) te meten. Dit onderzoek is
vooral nuttig bij mensen met wegrakingen of aanvallen,
waarbij dan vermoed wordt dat het epilepsie betreft. Eind
september hebben twee leden van ons comité (August
Nieuwdorp en Frits Wille) samen met een technicus van
het Oosterscheldeziekenhuis (Cor de Nooijer) het apparaat in Baraolt geïnstalleerd. En waarachtig: het werkte nog
ook! Dr. Zsuzsa Agoston, kinderarts aldaar heeft de licentie
om EEG’s te beoordelen. Ze wil nog wel bijgespijkerd

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 conserven, ook incontinentiematerialen voor de Listra-stichting.
PR-activiteiten
Afgelopen zomer is in Herculian bijzonder veel (en goed)
werk verzet. Het reisverslag, wat nog steeds te lezen is op
de website, heeft voor het thuisfront prima gefunctioneerd. Ook nu is het gewoon leuk om nog eens terug te
lezen en te zien wat er allemaal aan werkzaamheden zijn
verricht. Betere PR is er volgens ons niet mogelijk! Graag
willen we allen die zich hebben ingezet om de nieuwe
praktijk vorm te geven van harte bedanken voor hun inzet.
Intussen kunnen we terugkijken op geslaagde huis-aan-huis
collectes in de gemeente Borsele, Goes en (voor het eerst)
Kapelle. De totale opbrengst van ¤ 3450 is toch prachtig te
noemen. Organisatie, collectanten en gulle gevers: hartelijk
dank!
Het wordt spannend hoe we ons werk in de toekomst
kunnen gaan vormgeven: zal er ook volgend jaar zomer
weer in Baraolt gewerkt gaan worden en hoe kunnen we
ervoor zorgen dat Europese geldbronnen ook daad-

