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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.

Voedseltransport
Eind 2006 is er weer een transport hulpgoederen in
opdracht van Stichting Comité Baraolt naar Roemenië
vertrokken. Traditiegetrouw noemen we dit het voedseltransport. Dat is niet voor niets, want al jaren wordt het
grootste gedeelte van de vrachtauto gevuld met conserven,
beschikbaar gesteld door Coroos in Kapelle. En zo ook deze
keer. Duizenden kilo’s doperwten, boontjes, worteltjes en
appelmoes voor de patiënten van het ziekenhuis en de

Herculian
Binnen de materialengroep zijn we druk met de voorbereidingen voor de reis die we deze zomer weer hopen te
maken naar Baraolt, of beter Herculian, want daar moet het
allemaal gaan gebeuren.
Vorig jaar is daar begonnen met de verbouwing van een
buffelstal tot huisartsenpraktijk. We hebben de gehele
ruimte leeg gesloopt, uitgegraven en is er een betonvloer
gestort. Ook werd een afscheidingsmuur gemetseld.
Dit jaar willen we gaan proberen het project af te ronden.
De ruimte wordt onderverdeeld in een wachtruimte, een
voorbehandelingkamer, een behandelingskamer en privévertrekken, waaronder een douche en toilet. Aan de hand
van tekeningen hebben we een materialenlijst opgesteld.
Ons streven is om al deze materialen aan te kopen in de
directe omgeving van Baraolt. Tijdens de voorbereidingsreis, die we in het voorjaar hebben ondernomen, hebben
we vrijwel alle benodigde materialen kunnen bestellen. Ook
hebben we de verantwoordelijkheid voor een aantal
werkzaamheden in goed overleg bij de burgemeester neer

kinderen van het weeshuis in Baraolt werden weer
geladen.Toch dekt de term voedseltransport niet de gehele
lading. Het blijkt dat conserven en incontinentiematerialen
goed samengaan in een transport. Het één zorgt voor de
kilo’s, het ander voor het volume. Dozen vol incontinentiemateriaal konden we laden. Grotendeels ingekocht, maar
zeker éénderde deel ook ingezameld door de werkgroep
Medische Zaken. Ook dit najaar (medio oktober) hopen we
een transport te verzorgen; weer in de succescombi van
conserven en incontinentiemateriaal.
EU-lidmaatschap
Steeds duidelijker wordt dat de toetreding tot de EU van
Roemenië verstrekkende gevolgen heeft.
Roemenië is officieel nu geen ontwikkelingsland meer, maar
een volwaardige EU-partner. Het geld uit de pot voor
ontwikkelingshulp droogt dus op. Hier voor in de plaats
komen dan EU-fondsen. Deze overgangsfase brengt veel
onzekerheid met zich mee, immers het oude geld raakt op
en het nieuwe geld is er nog niet. Juist nu zullen we als
stichting moeten laten blijken dat we de mensen daar niet in
de steek laten. Zoveel als in ons vermogen ligt willen we ze
met raad en daad terzijde blijven staan. Ons advies aan de
artsen, leidinggevenden en gemeentebesturen was tijdens
de voorjaarsreis dan ook om zoveel mogelijk via eigen
kanalen de beschikbare fondsen aan te boren. Er zijn tal van
Roemeense initiatieven, al dan niet aanhakend bij de EU.
Een te afhankelijke relatie van ons is niet goed voor de nabije
toekomst.

kunnen leggen. Hij heeft toegezegd zorg te dragen voor het
aanbrengen van de tegelvloer, het plaatsen van nieuwe
buitenkozijnen en de aansluiting op het elektriciteitnetwerk
en de waterleiding.
Werkgroep materialen
Dat het werken in Roemenië iets met je doet blijkt wel
weer; vrijwel iedereen die vorig jaar mee was, wil dit jaar
weer mee. Met doorgewinterde specialisten en enthousiaste jongeren hopen we ook dit jaar de klus te kunnen klaren.
Tijdens de vrijwilligersavond hebben we met elkaar het
project doorgenomen. Het meeste werk is niet moeilijk.
Wel is het eigenlijk te veel om in twee weken afgerond te
krijgen. Het wordt dus flink aanpakken.
Een viertal jongeren zal weer meegaan met het evangelisatiekamp. Dit keer worden de beide kampweken in de buurt
van Baraolt gehouden.

Bent u benieuwd hoe het ons zal vergaan deze zomer?
Wacht dan niet op de volgende nieuwsbrief, maar lees in de
weken 29 en 30 dagelijks ons reisverslag op www.stichtingcomitebaraolt.nl. Donderdagavond 12 juli hopen we vanuit
Goes te vertrekken, om op dinsdag 31juli weer thuis te
komen.

van de Roemenen. We hopen dat de PR-werkgroep in deze
fase een rol kan spelen en zo de plaatselijke overheid kan
helpen met het aansturen van mensen en het vinden van de
juiste geldstromen.

Medische zaken
Zoals vermeld blijven we doorgaan met het verzamelen van
incontinentiematerialen en specifieke hulpmiddelen als bijvoorbeeld gehoorapparaatjes. Daarnaast zijn er ook plannen
om een EEG-apparaat te installeren in het ziekenhuis van
Baraolt. De aanwezige kinderarts en neuroloog zijn beiden
gerechtigd om EEG´s te beoordelen. Hierbij hoort dan ook
nog een scholingstraject, waarvoor wellicht mensen naar
Nederland moeten komen.
Eind vorig jaar is, dankzij een gift, een essentieel apparaat in
het ziekenhuis geplaatst: de destillator. Hiermee kan van vuil
Verder hebben we ons de laatste maanden bezig gehouden
met de volgende zaken:

leidingwater, kristalhelder laboratoriumwater worden
gemaakt. We hebben in maart jl. met eigen ogen mogen aanschouwen hoe mooi dit allemaal functioneert. Volgens de
biochemicus (János) markeerde dit apparaat het begin van
de nieuwe toekomst voor Roemenië.
Dat is misschien wat overdreven, maar zeker is dat er tussen nu en vijf jaar veel zal veranderen en hopelijk ten goede.
We houden u op de hoogte.

Nieuws van de PR-werkgroep
Ook enkele PR-werkgroepleden zijn mee geweest met de
voorjaarsreis. Het was een indrukwekkende week. Het is
sowieso goed om ‘feeling’ te houden met Baraolt en de
naaste omgeving. Naast het bekijken van de praktijk in
aanbouw in Herculian, hebben we ook gesproken met de
burgemeester van dit dorp. Zijn toezegging om zelf zorg te
dragen voor een aantal voorbereidende werkzaamheden
komt hij hopelijk na. De toetreding van Roemenië tot de
Europese Unie heeft nl tot gevolg dat buitenlandse hulp niet
meer gesubsidieerd gaat worden. De plaatselijke bevolking
zal zelf dus op zoek moeten naar financiële bronnen. Dit
besef verhoogt hopelijk het verantwoordelijkheidsgevoel

• Nadenken over de vernieuwing van de website en de
folder van onze stichting
• Organisatie van de huis-aan-huis collectes in de
gemeenten Borsele (27 augustus t/m 1 september), Goes
(15 t/m 20 oktober) en Kapelle (dezelfde week als in
Goes). De collecte in Kapelle wordt voor het eerst
georganiseerd, we zijn benieuwd hoe dat zal gaan lopen!
• Ook zijn we bezig geweest met de hulpvraag die we uit
Roemenië kregen, nl het beschikbaar stellen van 2 gitaren
en een keyboard voor het kinderkamp deze zomer.
Inmiddels hebben gulle gevers deze instrumenten beschikbaar gesteld. Bij dezen onze hartelijke dank!
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.
Met vriendelijke groet,
Stichting Comité Baraolt
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