ZOMER 2006

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. Hoewel we dankzij e-mail in contact staan met de mensen in Baraolt, is het goed om ook zelf daar rond te lopen,
te kijken en te luisteren. We zeggen ook vaak tegen elkaar: “je moet het ruiken”. Geen reportage of fototentoonstelling lukt het om
helemaal de sfeer op te roepen van Roemenië. Dat komt omdat het aan de typische Roemeense geur ontbreekt! Dit voorjaar konden
we dus weer eens kijken, luisteren en ruiken in Baraolt en omgeving.
Werkzaamheden komende maand
Afgelopen najaar hebben een aantal jongelui zich opgegeven
om mee te werken aan de opbouw van de gezondheidszorg
in Roemenië. Naast de animo van deze jongelui was er ook
veel belangstelling van de “veteranen”. Een heel verschil
buitenom 2005 toen we met twee man naar Baraolt gingen.
Nu zijn zoveel aanmeldingen leuk, maar “hebben we ook
nuttig werk voor die grote ploeg?” was een eerste reactie
van ons. En, zoals in het leven meer dingen onverwacht in
elkaar grijpen, kwam in november 2005 de vraag van onze
oude bekende dr. Anton Nagy, om in Herculian te helpen
met de verbouw of nieuwbouw van een huisartspraktijk.

Zeer bijzonder in dit project is dat de lokale overheid de
buffelstal ter beschikking stelt en daarnaast een bedrag voor
de aanschaf van materialen en een aantal werkers erbij
levert. Grote klasse dat we zo kunnen samenwerken.

Er staat nog meer op het programma, namelijk de
aanpassing van het mortuarium in het ziekenhuis. Dit betreft
een kleine aanpassing, echter wel een noodzakelijke. Het
meeste werk gaat zitten in bouwkundige aanpassingen en
plaatsen van koelwanden en een koelunit. Hierbij zullen we
ondersteuning vanuit het ziekenhuis ontvangen. Nog een
kleine aanpassing in de oude schuur van het Listra-huis, zoals
het slopen van een dak en tussenmuren. We hoeven ons de
komende weken niet te vervelen!
Na enig overleg gedurende enkele maanden is besloten een
gedeelte van een buffelstal om te bouwen naar een
dokterspraktijk. Voor het eerst in ons leven zo’n ingrijpend
project. Dit vraagt van ons als werkgroep materialen heel
veel flexibiliteit en creativiteit tijdens de voorbereiding, maar
in de uitvoering zeker niet minder. Precies een project voor
de jongeren. Ontzettend veel en hard werken zal het daar
gaan worden. We zullen dit niet in één jaar redden, maar
hebben circa 3 jaar om deze klus af te ronden.
De bestaande praktijk in Herculian blijft namelijk de eerst
komende jaren nog gewoon in gebruik.
Onze “spionnen” zijn begin maart gaan kijken of alles te
realiseren was. Veel overleg, veel gereken en geteken, met
als conclusie dat we dr. Anton Nagy kunnen helpen.

Voedseltransport
De mogelijkheid is aanwezig dat we conserven kunnen
krijgen. Als dit vóór juli gebeurt dan zal er deze zomer ook
nog een voedseltransport richting Baraolt gaan. Het is hard
nodig na al die ellende van overstromingen in het voorjaar.
Dit is dan een extra voedseltransport naast het reguliere in
het najaar. Mocht u nog geld hebben om dit transport te
steunen, dan houden we ons aanbevolen!
Listra-stichting
Het valt op dat het Listra-huis goed functioneert: er zijn nu
zo´n 120 mensen ingeschreven die in meer of mindere mate
gebruik maken van de hulpgoederen. Dit is natuurlijk mooi,
maar het betekent ook dat de voorraden snel slinken en dan
vooral de incontinentiematerialen. Het inzamelen van
(incontinentie)materiaal, bestemd voor het Listra-huis gaat
in Nederland dus gewoon door. De Listra-stichting, die de
thuiszorgpost beheert, krijgt meer en meer bekendheid in
de omgeving. We mochten vernemen dat ze inmiddels ook
samenwerken met andere hulporganisaties in de regio en
daarbuiten. Ook op sociaal gebied is men actief, dankzij de
financiële middelen uit Nederland. Zo hebben ze alle
patiënten uit het adressenbestand, meer dan 100 dus, met
kerst een attentie bezorgd. Ook hebben ze voor lichamelijk
gehandicapten een busreis (“dagje uit”) georganiseerd. Nu is
dat voor de patiënten geweldig, maar wij merken hieruit op

dat de leiding daar meer en meer zelfstandig initiatieven
durft te nemen en dat is een goede zaak. We wachten met
vertrouwen af wat ze nog meer organiseren.
Medische hulp
Dit jaar hopen we weer aan de huisartsen en het ziekenhuis
voor duizenden euro´s aan medicijnen te schenken. Ook nu
geldt weer dat ze zelf aan moeten geven wat ze nodig hebben. De hulp door de tandartsen en de fysiotherapie gaat
rustig door, zodat ook deze groepen patiënten blijven profiteren van onze bemoeienissen. Toch moeten we met elkaar,
zij en wij, uiteindelijk wegen zien te vinden, om er voor te
zorgen dat de Roemeense zorg op eigen benen kan gaan
staan. Het is te verwachten dat de toetreding tot de EU
voor Roemenië nieuwe mogelijkheden biedt om dit te
realiseren.
Overlijden Noémi
Op donderdag 6 april 2006
bereikte ons het droevige
bericht dat Noémi (het
meisje met het waterhoofd) op dinsdag 4 april
op de jonge leeftijd van 3
jaar is overleden. Zij was
precies een jaar geleden
voor een behandeling in
Nederland en werd hier,
samen met haar begeleidster Ibi, liefdevol verzorgd
door familie van Gilst.
Door het EO-Metterdaad programma, waarin Noémi ook
te zien was, is zij bij velen een geliefd meisje geworden en
kreeg zij van vele kanten in heel Nederland steun d.m.v.
kaarten, speeltjes, geld e.d. Noémi was afgestaan door haar
ouders, maar ze heeft bij velen een apart plaatsje in hun hart
gekregen.
Een week voor haar overlijden hebben we Noémi nog in het
ziekenhuis in Baraolt bezocht. Ze is na de operatie van vorig
jaar, constant in het ziekenhuis geweest. Noémi bleef veel
last houden van haar nieren, waarschijnlijk is ze daar
uiteindelijk ook aan overleden.
Op het moment van overlijden had Ibi, de verpleegkundige
waar ze een bijzonder band mee had, dienst op de afdeling.
De kinderarts heeft ons verteld dat Noémi rustig is
overleden. Het personeel van het kindertehuis, waar
Noémi een tijdje heeft gewoond, heeft samen met
personeel van het ziekenhuis de begrafenis geregeld.
Gelukkig konden de ouders van Noémi bereikt worden en
ook zij zijn bij de begrafenis aanwezig geweest. Tijdens de
begrafenis is stilgestaan bij de eerste 4 verzen uit Psalm 42
en Mattheüs 9: 24 “Gaat heen, want het meisje is niet
gestorven, maar het slaapt”.

Boven haar bedje hing de
Hongaarse tekst: “JÉZUS
SZERET TÉGED!”. Dit
betekent: “Jezus houdt van
jou”. Met deze belofte
mogen wij in de toekomst
verder en dragen wij Noémi
in speciale herinnering met ons mee.
P.R.-activiteiten
Op het moment van schrijven zijn de leden van de
PR-werkgroep weer druk bezig met de organisatie van de
huis-aan-huis collecte in de gemeente Borsele. Ieder jaar
weer een hele klus, maar gezien de opbrengsten in het
verleden ook zeker de moeite waard. Voor het najaar staat
deze collecte gepland in de gemeente Goes. Onze warme
bakker, Henri Koning, heeft op een vrijdagmiddag in maart
enkele honderden appelflappen voor ons gebakken. Deze
appelflappen zijn bij velen in goede smaak gevallen.
Kinderevangelisatiekamp
Het kinderevangelisatiekamp
zal dit jaar weer worden
ondersteund door een zestal
Nederlandse
vrijwilligers.
Omdat het kamp georganiseerd
wordt terwijl de andere
vrijwilligers de bouwwerkzaamheden in Baraolt ter hand nemen, kan er prima samen
gereisd worden. Prachtig om te zien dat mensen een vakantie beschikbaar stellen om zowel in woorden als in daden
hun bijdrage te leveren aan het belangrijke werk in Baraolt
en omgeving.
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. Wilt u
vooral bidden voor het werk komende zomer, het werk van
het Listra huis, het evangelisatiewerk onder de kinderen, de
medische hulpverlening en de bewoners van Roemenië in
hun moeilijke situatie?
Met vriendelijke groet,
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