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vruchtbare week. Enkele maanden later zijn mensen vanuit
Goes (o.a. Gerda Oreel (EEG laborant) en dr. Lieuwens
(gepensioneerd) neuroloog) naar Baraolt vertrokken om
ter plekke kennis over te dragen. In juni konden we met
eigen ogen zien dat alles naar behoren werkt en daarmee
een aanwinst is voor de patiëntenzorg daar.
Inmiddels is er ook een parttime neuroloog in Baraolt
komen werken, Ghizela Todor. Wij hadden een ontmoeting
met haar tijdens de junireis. Ook zij is op uitnodiging in
Goes geweest, om inzicht te krijgen in de nieuwste ontwikkelingen. In september heeft ze veel kennis hier opgedaan, niet alleen over EEG, maar ook t.a.v. MS, ziekte van
Alzheimer en ziekte van Parkinson. Deze ziekten komen
ook in Roemenië veel voor, zodat ze het geleerde direct in
praktijk kan brengen. Haar echtgenoot, Istvan Todor, is
tandarts. Hij heeft in Goes meegekeken met een tandarts
(dr. Duvekot), tandtechniker (Leen Jobse) en een kaakchirurg (dr. Batenburg). Opvallend was dat het opleidingsniveau van de artsen en tandartsen in Roemenië met grote
sprongen vooruit gaat. Dit geeft hoop voor de toekomst
en betekent ook dat we onze “hulpverlenings-bakens”
kunnen gaan verzetten.
Naast deze speciale projecten gaan we nog steeds door
met de ondersteuning d.m.v. medische materialen. Ook dit
najaar zijn er weer vele dozen incontinentiematerialen
gebracht, te distribueren via het Listrahuis. Ieder jaar is er
een dringende vraag vanuit Baraolt voor glucosestrips.
Hiermee kunnen suikerpatiënten beter gecontroleerd worden. Dankzij sponsors lukt het om aan deze behoefte te
kunnen voldoen.

P.R.-Activiteiten
Gezien de veranderingen hierboven besproken, blijven
we een beroep doen op uw vrijgevigheid. In de afgelopen tijd hebben we een beroep op uw vrijgevigheid
gedaan middels de huis-aan-huis collectes in delen van de
gemeenten Borsele, Goes en Kapelle. De collectes
hebben samen € 2401,32 opgebracht. We zijn gevers en
collectanten bijzonder dankbaar voor hun inzet! Hopelijk
wilt u/jij zich blijven inzetten, juist nu de subsidiekranen
worden dichtgedraaid en de nood in Roemenië hoog
blijft.
De opbrengst van de activiteiten rond het 50-jarig jubileum van de Christelijke Gereformeerde Kerk in Goes is
deels bestemd voor het Listrahuis in Baraolt. Naast onze
felicitaties is daarmee ook onze hartelijke dank aan het
organiserend comité verschuldigd! Voor alle feestgangers
biedt dit jubileum dus een prima mogelijkheid om uw
betrokkenheid bij het Roemenië-werk te tonen.
Schroom niet om uw vragen en/of ideeën te melden via
het e-mail adres stichtingcomitebaraolt@planet.nl
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. Meldt
u dus nu aan als donateur. Uiteraard zijn eenmalige giften
ook van harte welkom.
Met vriendelijke groet,
Stichting Comité Baraolt

Stichting Comité Baraolt gaat uit van de Christelijke
Gereformeerde Kerk te Goes
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Roemenië-nieuwsbrief, Najaar 2008

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.

Veranderingen moeten zorgvuldig worden begeleid
De komende jaren gaat gebeuren wat wij ons ten doel
stelden toen wij in 1991 met onze hulpverlening in Baraolt
startten: er komt een moment dat ons werk door de
bewoners zelf wordt overgenomen. Nu wij zo dicht bij de
realisatie daarvan (lijken te) zijn, moet nog wel een aantal
hordes worden genomen.
Het kan niemand ontgaan zijn dat Roemenië in 2007 is
toegetreden tot de Europese Unie en daarmee zijn status
als ontwikkelingsland kwijt raakte. Op zich een goede
ontwikkeling! Maar hebben wij wel eens nagedacht over de
consequenties daarvan? Voor de Roemenen? Voor hulpverleningsorganisaties zoals wij? Ook voor wat betreft de
financiën?
De veranderingen voor de Roemenen
Om iets over de achtergrond van hun beleving bij Europa
door te geven: tot vlak voor de toetreding geloofde slechts
een minderheid van de bewoners in de mogelijkheid om lid
te kunnen worden van de Europese Unie. Zeg maar: de
man in de straat had geen verwachting en de regeringsleiders hadden zich het lidmaatschap tot hoofddoel gesteld.
Er is in Roemenië (nog steeds) een groot wantrouwen vanuit de bevolking richting regeerders.
Wij hebben vanuit onze Stichting vóór de toetreding onze
contactpersonen in Baraolt al gewezen op de consequenties van het lidmaatschap van de Europese Unie en de
mate waarin wij nog hulp kunnen blijven bieden.
Om onze mensen in Roemenië echt op andere gedachten
te brengen, moeten ze eerst iets ervaren van die daadwerkelijke veranderingen. De bevolking heeft in het verleden
onvoldoende geleerd met veranderingen om te gaan, laat
staan dat het besef aanwezig is dat door veranderingen
ook nieuwe kansen komen. Het vergt een omslag in hun
denken: ze moeten leren niet langer af te wachten maar
zelf initiatieven te nemen. Wij spreken daar doorlopend
over als we hen tijdens onze bezoeken ontmoeten.
De veranderingen voor ons
U kunt zich voorstellen dat het ons zorgen baart dat de
ontwikkelingen in Roemenië langzamer gaan dan het
tempo waarmee de Europese Unie veranderingen tot
stand wil brengen. In een periode van twee jaar moet de
ondersteuning van het NCDO (vanuit ons ministerie van
ontwikkelingssamenwerking) omgezet worden naar financiële ondersteuning door de Europese Unie. De financiële
middelen vanuit Nederland liepen via ons. Het geld vanuit
Europa moet rechtstreeks naar Roemenië.
Wij proberen de mogelijkheden voor onze contactpersonen in Roemenië in kaart te brengen, ze te helpen de weg

naar Brussel of Straatsburg te vinden, via onze contacten
Europese gelden aangewend te krijgen voor Roemenië en
coaching/begeleiding in Roemenië zelf op gang te brengen.
Voor coaching en begeleiding zijn er de komende tijd nog
beperkt middelen vanuit het NCDO beschikbaar.
Onze zorg en onze verantwoordelijkheid is de komende
jaren vooral gericht op het groeien naar zelfstandigheid in
Roemenië van alle activiteiten die afgelopen jaren door ons
onder Gods zegen zijn gestart en begeleid. Die zegen is
ook nodig nu ze het zelf moeten gaan doen! Het kan niet
zo zijn dat de vele honderdduizenden euro’s die door ons
zijn geïnvesteerd, verloren zouden gaan. Dat hoeft ook
niet, maar dan moeten we wel bij de les blijven en al het
mogelijke doen dat onze hand vindt om te doen en hen
blijven steunen, zowel met onze aanwezigheid als met ons
geld.

Financiën
Door alle veranderingen dreigt de financiële ondersteuning
voor ons werk snel te verminderen. Wij moeten eerlijk
zijn: deze vermindering gaat té snel! Het vergt tijd en geld
om processen zoals hierboven omschreven goed te laten
verlopen.
Voor andere onderdelen van onze hulpverlening zal blijvend geld nodig zijn, ook in de toekomst. Denk hierbij aan
het evangelisatiewerk onder zigeunerkinderen.
Soms kom je ook weer nieuwe schrijnende omstandigheden tegen waar snel hulp geboden moet worden. Een
voorbeeld hiervan is de recent gestarte opvang van meervoudig gehandicapte kinderen in ons Listrahuis te Baraolt.
Wij doen een beroep op u ons werk financieel te blijven
steunen. Vergeet ons werk niet in uw gebed.
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Nieuwe ontwikkelingen Listrahuis
De ontwikkelingen over de afgelopen jaren laten zien dat
de “Groene Kruis” - activiteiten vanuit het Listrahuis een
prima ondersteuning zijn voor de gezondheidszorg in
Baraolt en omgeving. De uitgifte van hulpgoederen vindt
wekelijks plaats en ca. 130 personen maken hier dankbaar
gebruik van. Andras was destijds als beheerder van de uitgiftepost gestart en woonde in het Listrahuis, maar al snel
bleek dat een permanent beheer niet noodzakelijk is.
Alleen op vaste tijden wanneer hulpmiddelen worden uitgegeven en ingenomen, is er iemand nodig.
Toen afgelopen winter bleek dat een andere organisatie in
Baraolt en omgeving gebrek had aan huisvesting, is Andras
elders in Baraolt gaan wonen en kwam het huis beschikbaar voor dagopvang van meervoudig gehandicapte
kinderen. Hoe is dat ontstaan? In 2003 heeft een psychologe, Laura, die zich het lot van deze kinderen aantrok, het
initiatief genomen om een stichting op te richten. De naam
van de stichting is: “Hisszük, hogy fontosak”. Dit betekent:
“We geloven dat ze belangrijk zijn”. Laura heeft destijds
voor elkaar gekregen dat voor deze opvang twee medewerkers salaris zouden ontvangen van de plaatselijke overheid. Van deze twee medewerkers was zij er één, de
andere heet Isolde. Op dit moment worden nog twee
medewerkers
door de gemeente
Baraolt betaald.
Andere kosten
kwamen echter
voor eigen rekening, dus ook de
huisvesting. Een
huurhuis werd
gevonden en de
kosten voor huur,
energie enz…
zouden door de
ouders van de
kinderen worden
betaald. In het begin lukte dat, maar vanaf 2005 niet meer.
Andere fondsen werden gevonden om tijdelijk de opvang
draaiende te houden. Dat gaf steeds meer zorg. Kosten
voor o.a. energie stegen enorm. Ze moesten dus gaan
omzien naar een ander en goedkoper huis.
Intussen ontving de oprichtster Laura begin 2007 de trieste
mededeling dat ze ernstig ziek was. Aan deze ziekte is ze
eind oktober 2007 gestorven. Een grote klap voor deze
kleine stichting. Voor haar sterven heeft Laura aan Vera,

Jaarlijks transport
In de eerste week van oktober is het jaarlijkse transport
weer vertrokken. Een kleine twintig ton aan conserven
was weer beschikbaar gesteld. Prachtig, want in de
gesprekken met de ziekenhuisdirectie in Baraolt is gebleken dat het ziekenhuis echt niet zonder dit voedsel kan.
Het voorziet in meer dan de helft van wat jaarlijks nodig is
om patiënten eten te geven. De directie is dankbaar voor

een goede vriendin van haar, gevraagd om haar plaats in
het bestuur van deze stichting in te nemen. Deze Vera is
activiteitenbegeleidster op de kinderafdeling van het ziekenhuis in Baraolt. Zo kwamen de lijnen snel bij elkaar om
gebruik te mogen maken van het Listrahuis voor huisvesting.
Ondertussen is voor Laura een nieuwe psychologe gevonden in de persoon van Eva.

Eva en Isolde verzorgen nu tijdens de schooldagen van 9
tot 14 uur de opvang van 12 meervoudig gehandicapte kinderen, die anders amper de deur uitkwamen en vrijwel
niets leerden. Ze worden nu allemaal op hun eigen niveau
dagelijks begeleid.
Vera sprak van een geschenk uit de hemel toen op deze
manier de opvang kon blijven plaatsvinden. Dat is het ook!
We zien hierin een bevestiging van ons werk en ervaren
het als een zegen van God dat we ook op deze manier iets
voor anderen kunnen betekenen.

wordt ingepakt en opgeslagen in de container. Die container staat overigens nog steeds bij de familie Nieuwdorp in
Kapelle-Biezelinge. Inmiddels al weer een jaar of wat.
Daardoor lijkt het vanzelfsprekend, maar dat is het natuurlijk niet. We zijn de hele familie Nieuwdorp dankbaar in
deze.
In het verleden konden we subsidie krijgen voor ondermeer de transportkosten naar Roemenië. Helaas kan dit
sinds 2007 niet meer. De transportkosten drukken zwaar
op de begroting. Gelukkig werd er ook dit jaar in onze
thuisgemeente een collecte bestemd voor het voedseltransport. We hopen dat dit de komende jaren zo mag blijven. We hebben de ziekenhuisdirectie toegezegd dat we in
ieder geval tot 2010 ons in zullen blijven zetten voor dit
transport.
Medische zaken
Het afgelopen jaar is er weer veel op medisch gebied
gebeurd. In een eerdere Nieuwsbrief hadden we al melding gemaakt van het schenken van een EEG-apparaat aan
het ziekenhuis. Met deze apparatuur kun je de hersenactiviteit meten. Dit is van groot belang bij patiënten bij wie
epilepsie vermoed wordt. We zijn dankbaar dat dit succesvol is geworden: eind 2007 lukte het om deze hoogwaardi-

deze hulp, zoals blijkt uit het citaat uit een e-mail van de
directeur, Laci Agoston.
Naast conserven werd er ook weer incontinentiemateriaal
geladen. In het achterliggende jaar was er circa 15 kuub
aan incontinentiemateriaal verzameld. Van heinde en verre
soms, maar we zijn er ontzettend blij mee. Hebt u incontinentiemateriaal beschikbaar? Kleine of grote partijen: alles
is welkom. Neemt u hiervoor contact op met Corrie
Moerdijk (0113 223418). Zij zorgt dat alles vochtdicht
Uit een e-mail van de ziekenhuisdirecteur:
Dear friends!
The truck arrived and was unloaded. The incontinential material was unloaded at Listra storage places and the Food at the Hospital. Thanks to all of
you for this precious help. We will have no problems
with patients food for next year.
A lot of thanks to all of you, and I whish you the
best,
Laci Agoston

ge technologie naar Baraolt te brengen en aan de praat te
krijgen. De mensen daar werden geïnstrueerd en ook uitgenodigd om een spoedcursus in het Oosterschelde ziekenhuis in Goes te volgen. En zo kwamen Zsuzsa Agoston
(kinderarts) en Zsuzsa Böite (verpleegkundige) hier naar
toe. Dr. Agoston had wel een EEG-aantekening in
Roemenië gehaald, maar ze had weinig praktische kennis.
Door de inzet van de medewerkers van de afdeling
Klinische Neurofysiologie te Goes was het een zeer

