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Beste mensen, 
 
Met dit Roemenië-bericht willen we u weer graag op de hoogte brengen van wat er de laatste tijd wat betreft 
het Roemenië werk gebeurd is. 
 
Lystra 
In een vorig bericht hebben we u reeds ingelicht over de Lystra stichting: het voornaamste doel is het opzetten 
van een centrum voor thuiszorg. Inmiddels is het aangekochte pand in Baraolt ingericht en zijn we volop bezig 
met het verzamelen van hulpgoederen. Omdat wij als stichting vonden dat niet alleen goederen, maar óók 
kennis moet worden geleverd, is Janita Schouten, verpleegkundige te Goes, de maanden oktober en november 
2002 in Baraolt geweest. Zij heeft daar poolshoogte genomen, overleg gevoerd met het Roemeense bestuur 
van de Lystra-stichting en ze heeft meegelopen met een tweetal wijkverzorgenden. Janita heeft een uitgebreid 
verslag geschreven dat voor geïnteresseerden bij ons op te vragen is. Dit verslag is inmiddels besproken in 
onze medische subgroep en in het Comité zelf. 
 
Thuiszorg, grote nood! 
Het is wel duidelijk dat de nood groot is! We zijn, als zoveel hulpcomité’s, veel meer geneigd om de nood in 
weeshuizen en in ziekenhuizen aan te pakken. Echter, in de eerste lijn, daar waar huisartsen functioneren, is de 
nood minstens zo hoog. Mensen hebben in de ziekenhuizen professioneel aandacht van verpleegkundigen en 
artsen, maar als ze eenmaal thuis zijn dan moeten ze 
terugvallen op familieleden en buurtbewoners. Voor hen die 
deze mantelzorg moeten ontberen is de situatie grimmig en 
wat is het dan dankbaar om met de ons gegeven middelen 
hier te kunnen helpen. Vele mensen hebben thuiszorg nodig. 
Een tweetal voorbeelden wil ik eruit lichten. Zo is er een 
jongen, verlamd aan de benen met diepe doorligplekken aan 
de heupen die zo pijnlijk zijn dat hij niet meer zijn huis uit 
kan komen: hij is dan ook geheel afhankelijk van anderen. 
Ook is er een jonge vrouw, verlamd aan de benen vanaf de 
geboorte, die zo’n slechte rolstoel heeft dat haar benen er 
door afgekneld worden. Wij kunnen die verlammingen 
natuurlijk niet genezen, maar wel de omstandigheden verbe-
teren, zodat mensen zich weer beter gaan voelen en niet meer gekluisterd zijn aan bed of huis. 
 
Daadwerkelijke hulp 
Dankzij het organisatietalent en de inzet van Ferenc Szilagyi, huisarts in Virghis en bestuurslid van de Lystra 
stichting, zijn er al een aantal maatregelen genomen om de uitleen in goede banen te leiden. Zo heeft hij er 
voor gezorgd dat alle huisartsen in de regio hun patiëntenbestand hebben doorgelicht om te zien wat er aan 
thuiszorg nodig is. Ook heeft hij “recepten” gemaakt waarmee artsen hulpgoederen kunnen laten uitlenen. De 
uitleenpost wordt beheerd door Andras Hoffman, die een computer heeft om alles goed te blijven overzien. 
Ook int hij het statiegeld (een luttel bedrag), dat nodig is om er voor te zorgen dat de spullen ook weer terug 
komen. 
 
Contacten 
U ziet het, dit werk begint vorm te krijgen. Binnenkort hopen wij met een delegatie van het bestuur af te rei-
zen naar Baraolt, waarbij het wel en wee van de Lystra-stichting een belangrijk aandachtsgebied zal zijn. Ook 
hopen we onze banden met huisartsen, tandartsen, ziekenhuis en fysiotherapeut weer te verstevigen. Eén ding 
hebben we wel geleerd in de loop der jaren: voor een adequate hulpverlening is, ondanks e-mail en telefoon, 
direct contact met de betrokken in Baraolt van essentieel belang.  
 
 
 
 



Public Relations 
Binnen de PR-werkgroep staan de activiteiten deels in het teken van het programma in Baraolt deze zomer, 
deels ook in het teken van de fondswerving. Dit laatste is vooral belangrijk omdat uit het verslag van Janita 
Schouten blijkt dat de lopende kosten van het Listra huis aanzienlijk zijn. Veel materialen zijn slechts éénma-
lig te gebruiken en zullen daarom steeds weer moeten worden aangevuld. 
Van 30 juni t/m 5 juli hopen we onze huis-aan-huis collecte in de gemeente Borsele te houden. We zijn nog op 
zoek naar collectanten. Heeft u zin om een paar zomeravonden te collecteren, laat het ons weten! 
Wat betreft deze zomer zijn de leden van de PR-werkgroep vooral bezig met de voorbereidingen op het evan-
gelisatiekamp voor zigeunerkinderen. Ook dit jaar willen we de kinderen graag weer van een kledingpakket 
voorzien.  
 
Financieel verslag 2002 
In 2002 zijn weer een groot aantal werkzaamheden in Roemenië verricht. Naast de renovatie van de artsen-
praktijk van de mijnwerkers, de ondersteuning van de tandartsen en artsen middels medicijnen en hulpmidde-
len en het zigeuner evangelisatiekamp is een gebouw aangekocht dat ingericht is als uitgiftepost voor thuis-
zorgmaterialen. 
Vooral de aankoop van het gebouw heeft een forse investering in financiële middelen gevergd. 
Ondanks deze grote uitgave is door de vele giften, acties en subsidies het exploitatietekort beperkt gebleven. 
Alles op een rijtje zettend mogen we over het bereikte resultaat 2002 niet ontevreden zijn. Ondanks dat is 
ingeteerd op de beschikbare middelen, blijft er nog voldoende over om de activiteiten de komende jaren te 
kunnen voortzetten. Hieronder ziet u de resultatenrekening van 2002. 
 

RESULTATENREKENING 2002 (in Euro)    
       
Kosten in 2002      
*Materiaalkosten renovatie praktijk  

�
 12.725,00 

*Transportkosten materialen vanuit NL 
�

 2.225,00 
*Reis en verblijfkosten werkploeg vanuit NL  

�
 5.000,00 

*Kosten operatie Szabi Kurta   
�

 900,00 
*Kosten aanschaf medicijnen   

�
 0,00 

*Bijdrage in kosten tandartsenpraktijk Baraolt 
�

 475,00 
*Aankoop en inrichting gebouw thuiszorg  

�
 11.375,00 

*Kosten fysiotherapie  
�

 875,00 
*Kosten voedsel transport (november) 

�
 3.875,00 

*Kosten evangelisatiekamp 
�

 5.725,00 
*Diverse kosten    

�
 1.175,00 

Totale kosten    �  44.350,00 
       
Ontvangsten in 2002      
*Subsidie Ministerie (voorschot 2002)  �  8.725,00 
*Avondmaalscollecte    �  1.500,00 
*Classicale Diaconale Collecte   �  7.350,00 
*Opbrengst huis aan huis collectes  �  2.825,00 
*Terugontvangen BTW    �  3.100,00 
*Overige giften / donaties / werkploeg �  8.475,00 
*Opbrengst diverse acties   �  2.750,00 
*Overige inkomsten    �  1.300,00 
Totaal ontvangsten    �  36.025,00 
       
Resultaat 2002  (ontvangsten -/- kosten)  �  -8.325,00 

 
Met vriendelijke groet, 

namens Stichting Comité Baraolt: 
Roelof Stam, PR-activiteiten 

Leon Verschuure, penningmeester 
Frank Visscher, medische zaken 


