Roemenië-bericht Voorjaar 2004

Beste mensen,
Door middel van dit Roemenië-bericht willen we u weer graag op de hoogte stellen van alle zaken die met ons werk voor
en in Roemenië te maken hebben.
Rond EO Metterdaad
De laatste maanden stonden geheel in het teken van de publiciteit die de EO voor ons heeft gerealiseerd. Velen van U
zullen de reportages van EO Metterdaad hebben gezien, waarin de nood van de mensen daar zo duidelijk werd gepresenteerd. Vele, vele reacties zijn er geweest: aanbiedingen van hulpgoederen, gezinnen die het kindje met het waterhoofd
wilden adopteren, medische apparatuur en nog veel, heel veel meer. Hectisch, maar zeker ook hartverwarmend. Het kost
veel tijd om alle mensen die gereageerd hebben te antwoorden, maar we doen ons best. De website
(www.stichtingcomitebaraolt.nl) is daarnaast ook flink bezocht, dit jaar al door zo’n 600 personen. Het doet ons bijzonder
goed om te horen dat zoveel mensen betrokken zijn (geraakt) bij het werk voor Roemenië.
Inmiddels is wel duidelijk dat we voor onze uitleenpost voor de thuiszorg het streefbedrag ruimschoots bereikt hebben. Er
blijven nog honderdduizenden euro´s over voor een zestigtal andere Roemenië-comité´s in het land. We zijn dan ook
dankbaar dat alles zo goed is verlopen. Naar aanleiding van “onze” documentaire is de EO-ploeg uitgenodigd op de Roemeense ambassade, alwaar de secretaris haar erkentelijkheid heeft uitgesproken voor al het werk dat in Nederland gedaan
wordt voor Roemenië.
We gaan de komende maanden gebruiken om het Listra huis verder te realiseren. Naast de bouw en verbouw zoeken we
ook mensen die het werk daar kunnen dragen. Naast de huisbewaarder Andras Hofman denken we aan een wijkverpleegkundige en een technicus, die dan in dienst komen van de Listra stichting. In een volgend bericht hopen we u er meer over
te kunnen vertellen.
Hoewel we enorm blij zijn met de geboden hulp door EO-Metterdaad, brengt het project voor het Listra huis ook een
probleem met zich mee:
We hebben nu voldoende geld om het huis geschikt te maken als uitleenpost, maar hoe vinden we voldoende middelen
om in de toekomst de hulppost ook draaiende te houden?
Vandaar dat we een beroep willen blijven doen op onze donateurs. Ook blijven we nieuwe donateurs werven. Wilt u ook
eens in uw omgeving kijken? Daarnaast zullen we zeker ook acties bedenken en uitvoeren om op de langere termijn geld
voor het Listra huis (en voor de andere hulp in Baraolt) binnen te krijgen. Zo is er een bloembollenactie geweest (voor
zomer- en najaarsbloemen) en zijn we bezig met de voorbereiding van de huis-aan-huis collecte in de gemeente Borsele
van a.s. zomer. We hopen de komende tijd weer op u te mogen rekenen!
Werk aan de winkel
Er komt nogal wat op ons af deze periode. De verbouwingsplannen en de nieuwbouw voor de Listra zijn voor het grootste
gedeelte uitgewerkt en de bouw kan van start gaan zodra de vorst uit de grond is. Maar naast alle bouwactiviteiten hebben
we ook te zorgen voor de aanvoer en distributie van allerlei medische hulpmaterialen. Er is een groot tekort aan incontinentie materiaal. We hebben al bericht uit Baraolt gekregen dat dit materiaal op. We zullen nu alles in het werk moeten
stellen om het nu al ingezamelde materiaal met spoed op de plaats van bestemming te krijgen.
De plannen voor komende zomer voor hulp aan het ziekenhuis zijn uitgebreid besproken. We gaan een aantal sanitaire
ruimtes eens grondig aanpakken. De bedoeling is dat we meer Roemeense werkers bij dit werk willen betrekken. Naast
onze eigen ploeg zullen we dus gaan proberen om Roemeense vaklui in te schakelen. Wat ons betreft een nieuwe uitdaging.
Het zigeunerkinderevangelisatiekamp zal dit jaar weer samenvallen met het werk in het ziekenhuis. Vier meiden uit onze
gemeente zullen ook dit jaar weer twee (gedeelde) weken helpen. Gezien de ervaring van verleden jaar zullen dit twee
fantastische weken worden.

Balans 2003
ACTIVA
Kasmiddelen
Bank en giro
Totaal activa






480,76
10.060,52

PASSIVA
Eigen vermogen
Overlopende posten

10.541,28

Totaal passiva

8.245,59
2.295,69






10.541,28

Resultatenrekening
OPBRENGSTEN
Giften en donaties
Subsidies
Bijdrage reiskosten
Diversen (o.a. akties)

16.028,26
9.861,03
1.536,40
515,87








Totaal opbrengsten

KOSTEN
Tandartsen
Medicijnen
Materialen en werkploeg
Kleding en voedsel
Medische apparatuur
Fysiotherapie en verpleegkundigen
Zigeunerkamp
Kosten Lystra huis
Diverse kosten
Totaal kosten

Saldo 2003

27.941,56


1.331,37
4.258,26
8.379,63
6.297,64
6.768,44


















650,07
4.991,66
1.000,00
1.629,05


35.306,12

Tekort


-7.364,56

Het jaar 2003 was financieel een bijzonder jaar. Er waren (nog) geen bijzondere uitgaven, de verbouw van het Lystrahuis
werd doorgeschoven naar 2004. De reden hiervoor was dat de EO bereid was ons project te financieren, echter dit kon pas
na kerst 2003 plaatsvinden. Hierdoor is de subsidie van het NCDO, onderdeel van het Ministerie van Ontwikkelingssamenwerking, die door ons is aangevraagd, gedeeltelijk doorgeschoven naar 2004. Voor 2003 zal nog een gedeelte van de
toegezegde subsidie worden uitgekeerd, hetgeen in het eerste kwartaal van 2004 zal plaatsvinden. Dit is niet in het resultaat meegenomen. Een en ander betekent dat 2003 met een tekort is afgesloten.
In 2004, waar we voor grote projecten en daarmee grote uitgaven staan, zullen we zowel de inkomsten via de EO, als de
subsidie van het NCDO des te beter kunnen gebruiken
Wilt erover nadenken wat u (extra) kunt betekenen voor ons werk en wilt u ervoor blijven bidden?
Met vriendelijke groet,
namens Stichting Comité Baraolt
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Frank Visscher
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