Roemenië-nieuwsbrief, Zomer 2009

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.

De vorige keer hebben we geschreven over veranderingen.
Veranderingen in de hulpverlening nu Roemenië lid is van de
Europese Unie. Veranderingen voor ons in stijl van hulpverlening, verandering van attitude bij de bestuurders in
Roemenië. Maar ook over veranderingen die te snel gaan,
waardoor hulp de komende jaren nodig zal blijven.
Transitiestrategie
Binnen de stichting hebben we veel met elkaar gesproken
over deze veranderingen. Hoe gaan we er mee om, wat is
onze taak, welke taken kunnen we afbouwen, welke taken

kunnen we overdragen?
Onze visie op de hulpverlening hebben we vastgelegd in een
zgn. concept transitiestrategie met ondermeer een transitiebegroting.
In hoofdlijnen is onze visie:
• We blijven contact houden met de locale partijen in en
om Baraolt;
• We gaan niet meer proactief, maar reactief hulp verlenen;
• We gaan alle verantwoordelijkheden die we over kunnen
dragen voor eind 2010 neerleggen bij de locale partijen.
• We dragen de financiële reserves naar rato over aan de
locale partijen die momenteel financieel worden ondersteund en verwachten van hen een meerjaren plan
aangaande de besteding van deze middelen.

Het is nog in concept, omdat we onze visie eerst wilden
delen met de diverse contacten in Baraolt en omgeving.
Wellicht dat we na vaststelling de transitiestrategie op de
website kunnen plaatsen.
In maart zijn we met een delegatie naar Baraolt afgereisd.
We hebben daar genoten van de gastvrijheid, het prachtige
weer en een enkele sneeuwbui. Onze visie omtrent de transitiestrategie hebben we gedeeld met diverse partijen. We
doen verslag:

Ziekenhuis Baraolt
Transitiestrategie
De transitiestrategie is als voorstel neergelegd bij de ziekenhuisdirectie en is positief ontvangen. Op termijn zullen zij
keuzes maken hoe de toegezegde fondsen door het ziekenhuis kunnen worden besteed. Het voedseltransport komt
daarbij onmiddellijk ter sprake. Van het bedrag kunnen vier
transporten geregeld worden. Uitgaande van de expiratiedata van de producten kan het ziekenhuis dan vijf of zes jaar
vooruit. Door Maria (financieel manager) en Laci (algemeen
manager) wordt geopperd dat zij wellicht goedkoper transport geregeld kunnen krijgen. We omarmen dat idee.

Europese subsidies
We hebben van de Nederlandse Ambassade adressen
gekregen van bureaus waar Roemeense publieke instanties
Europese subsidies kunnen aanvragen. Deze adressen zijn
bij de ziekenhuisdirectie bekend. Zij hebben bij het bureau
in het verleden ook de subsidie voor vervanging van de
kozijnen en het verwarmingssysteem aangevraagd. Door dit
bureau worden ook nu, op projectbasis, diverse potjes met
geld beschikbaar gesteld.
Het ziekenhuis hoopt nu in aanmerking te kunnen komen
voor een project dat bedoeld is voor renovatie van de poliklinieken. In eerste aanleg was dit project alleen voor de
grotere regionale ziekenhuizen, maar inmiddels is het ook
opengesteld voor de kleinere ziekenhuizen.

Door de directie wordt gewerkt aan een plan om een nieuwe vleugel aan het hoofdgebouw te bouwen. Binnen het
ziekenhuis is bij de specialisten draagvlak voor dit plan. Voor
deze plannen is veel geld nodig, geld dat er momenteel niet
is. Wellicht dat bij de burgemeester geld los te krijgen is
voor een technische berekening van dit plan. Er is in Google
Sketch-up een drie dimensionale tekening van het ziekenhuis gemaakt. Wat het ziekenhuis zou helpen is een volledige technische tekening (AutoCAD) van het ziekenhuis.
Heeft er nog iemand een afstudeerproject nodig?
We houden ons aanbevolen.
Technisch onderhoud
Het mortuarium is door het ziekenhuis in eigen beheer
prachtig opgeknapt. Nieuwe tegels op wanden en vloer, een
geïsoleerde kast met koelvoorbereidingen in wat vroeger
het magazijn was met uit Nederland aangevoerde bouwmaterialen. De koeling zelf is er nog niet…
Het huidige wasserettegebouw is bouwtechnisch opgegeven. Ook in de garagepanden wordt niet meer geïnvesteerd.

Medical days
Door het ziekenhuis worden op 18 en 19 september medical days georganiseerd. De specialisten van ziekenhuizen in
de wijde omgeving zijn uitgenodigd. Diverse sprekers zullen
de genodigden toespreken. Deze dagen worden gesponsord door diverse bedrijven in de regio.
Conclusie
Al met al bleek dat de directie al veel verder is in het plannen en vooruitdenken dan we dachten. Er wordt gezocht
naar subsidiemogelijkheden. Er zijn zelfs al plannen nog voor
er concrete mogelijkheden zijn. Bemoedigend om dit alles
te zien gebeuren. Ook bleek opnieuw dat het ziekenhuis
echt niet zonder het voedseltransport uit Nederland kan.
We hopen dat we hen hier nog een aantal jaren mee kunnen
bedienen.

Listra
Association
The new face of Listra
In de vorige nieuwsbrief las u over de opvang van meervoudig gehandicapten in het woonhuis van de Listra. Het huis is
er inmiddels volledig en vrolijk op ingericht. Er is een behandelkamer van een psychologe, een speelkamer, een eetkamer etc. Wat nog gemist wordt is een eenvoudige computer. Wellicht dat we daar in Nederland voor kunnen zorgen.
Voor de cliënten
met een iets hoger
niveau wil men
gaan zoeken naar
een dagbesteding
bij bedrijven. De
economische crisis
helpt hier niet bij,
maar de eerste
cliënt heeft inmiddels een aantal
uren per dag werk!

Het Listrahuis begint een beetje klein te worden voor de
opvang van de cliënten. Wellicht dat er in de toekomst
gezocht moet worden naar nieuwe opvangruimte.
Daarvoor wat reserves achter de hand houden lijkt het
Listrabestuur niet verkeerd.
Incontinentiemateriaal
Door de Listra is het laatste incontinentiemateriaal uitgegeven. Tot op heden is er voor vijf miljard lei (± € 17.000,-)
aan incontinentiemateriaal verstrekt! Al het incontinentiemateriaal uit Nederland is nog steeds welkom. Het transport zal in samenwerking met het ziekenhuis worden geregeld. Het incontinentiemateriaal wordt uitgegeven door
Diaconia, een thuiszorgstichting die in Baraolt inmiddels
twee mensen op kosten van de gemeente aan het werk
heeft. Eén daarvan is vooral medisch onderlegd, de ander
doet voornamelijk huishoudelijk werk. Verwacht wordt dat,

Transitiestrategie
Na een rondleiding door de opvang bespreken we ook hier
met elkaar de transitiestrategie. Ook hier gelukkig positieve
reacties. Het Listrabestuur heeft in de achterliggende jaren
laten zien proactief te kunnen denken. De opvang van de
meervoudig gehandicapte jongeren is daar een voorbeeld

nu geen grote partijen incontinentiemateriaal meer zullen
komen, de kleine opslagruimtes voldoende zullen zijn voor
de opslag van de Listra voorraden.
Speel- en rustruimte
In de grote opslagruimte (nieuwbouw enige jaren geleden)
wil men graag een speel- en rustruimte realiseren voor de
gehandicapte cliënten. Ten behoeve hiervan kan de Listra
twee hometrainers gebruiken. In de namiddag en avonduren
kan (in de toekomst) deze ruimte een ontmoetingsruimte
worden voor ouderen.
van. Door het bestuur wordt de verwachting uitgesproken
dat de Listra de komende vijf jaar zal blijven bestaan, met als
nieuwe hoofdactiviteit de opvang van meervoudig gehandicapten. Er zijn contacten gelegd met diverse andere dagopvang organisaties in de regio. Inmiddels is ook contact gelegd
met het regionale bureau waar de Nederlandse Ambassade
in Roemenië ons het adres van heeft gegeven. Aan de hand
van een projectenlijst wordt gezocht naar mogelijke
Europese subsidies.
Welke bestemming onze fondsen (overdracht reserves
Stichting Comité Baraolt) gaan krijgen, is nog niet helder.

Eind juni ontvingen we een brief van
het Listrabestuur en de stichting voor
dagopvang van meervoudig gehandicapte kinderen: “Hisszük, hogy fontosak”. Dit betekent: “We geloven dat
ze belangrijk zijn”. De brief staat in
deze Nieuwsbrief.

Met vreugde melden wij u van onze zegen.
Dagelijks worden er 13 kinderen uit 7 verschillende woonplaatsen met onze bus opgehaald en naar het Listrahuis
gebracht. Nadat er begin dit jaar besloten is om de grote opslagruimte te veranderen in een speel- en rustruimte voor
de jongeren, zijn de werkzaamheden begonnen: er worden buizen aangelegd voor de verwarming en er wordt een
badkamer met toilet gebouwd op de begane grond. Op de eerste verdieping wordt een slaap- en rustkamer gemaakt.
Dit alles zal in september klaar zijn, als de school weer begint.
In de tuin zijn speeltoestellen geplaatst, een wip, twee grote schommelstoelen waar de kinderen niet uit kunnen
vallen en een tafel met banken.
Er wordt met regelmaat in de lokale krant een column geschreven om de stichting onder de aandacht van de mensen
te brengen. En de mensen wordt gevraagd deze gehandicapte kinderen te accepteren zoals ze zijn.
Op aandringen van Hisszük hogy fontossok gaat Sándor, een 18 jarige jongeman met een visuele handicap, dagelijks 3
uur naar de openbare school en zal over 3 jaar proberen zijn diploma te halen.
Ook met behulp van de stichting, heeft Enikö, een 25 jarige jongedame met een gehoorbeperking en een lichte
verstandelijke handicap, werk gevonden! Ze werkt nu dagelijks 3 uur als kappersassistent. Dit was haar grootste wens
en die is nu in vervulling gegaan!

Doelstellingen voor de toekomst.
Na het positieve voorbeeld gezien te hebben van de westerse landen, is het ons streven om ook de mentaliteit van
onze mensen te veranderen. Met name om integratie en acceptatie van gehandicapte in de maatschappij te bewerkstellen. De volgende doelstelling is er een op lange termijn en is tot stand gekomen door de ongerustheid van de
ouders. Op een van de bijeenkomsten vertelde één van de ouders dat haar grootste angst was, dat ze niet wist wat er
met haar kind zou gebeuren als zij kwamen te overlijden. Hier werd door andere ouders eenstemmig op gereageerd.
Uiteindelijk ontstond het idee om het Listrahuis uit te breiden. Want het Listrahuis is voor de kinderen een veilige
haven, ze zijn er vertrouwd en bovenal zijn ze er gelukkig. En mocht het moment komen dat de ouders er niet meer
zijn, dan zal de overgang van thuis wonen naar permanent wonen in het Listrahuis een minder grote schok zijn dan dat
ze in een inrichting terecht komen. Dit is natuurlijk een fantastisch plan maar het is makkelijker gezegd dan gedaan.
Het plan is om in september ceremonieel de eerste steen te leggen. Dit zal een zwerfkei zijn met daarop een
gedenkplaat met de tekst dat die “eerste steen” gelegd wordt ter nagedachtenis aan Laura, die de stichting Hisszük
hogy fontossok in 2003 begonnen is. De bedoeling is om er zo groots mogelijk aandacht aan te besteden in de media,
in de hoop zo veel mogelijk fondsen te werven. Het zou natuurlijk mooi zijn als voor dit project een EU-subsidie vrij
kon komen.

Actie schoenendoos
Heeft u kinderen op de basisschool? Dan kent u vast wel de
actie schoenendoos. Kinderen vullen een schoenendoos
met spullen die op een lijst staan; pennen, potloden, tandenborstel, tandpasta enz. Door de Listra is in 2008 ook een
actie schoenendoos georganiseerd. De ingezamelde dozen
zijn uitgedeeld aan zigeunerkinderen.

Schoolprijs
Ook de schoolprijs (Listraprijs) is in 2008 uitgereikt. Deze
prijs is niet voor de leerling met de hoogste cijfers, maar
voor de leerling die het meest heeft omgezien naar anderen!

De prijs is uitgereikt aan twee meisjes die regelmatig de kinderen in het weeshuis bezoeken. Bij de prijsuitreiking was
ook de plaatselijke televisie aanwezig.
Kinderkamp
In de eerste twee weken van augustus wordt weer een kinderkamp georganiseerd. Dit kamp is o.a. bedoeld om zigeunerkinderen te bereiken met het evangelie. Enkele
Nederlandse jongeren zullen die weken enige dagen meedraaien.
Tandartsen
De tandartsen hebben we ook dit jaar met een enveloppe
met euro’s blij kunnen maken. We hebben aangegeven dat
we niet kunnen garanderen dat er de komende jaren nog
geld beschikbaar is voor ondersteuning van de tandartsen.
Fysiotherapie
Szusza Katai gaf aan redelijk wat werk te hebben met de
fysiotherapie in het ziekenhuis. We proberen een
Nederlandse fysiotherapeut te vinden die dit werk de
komende jaren wil blijven ondersteunen.
Schoolborden
In basisschool De Wingerd in Goes werden verschillende
schoolborden vernieuwd. De school in Baraolt kan de oude
borden nog heel goed gebruiken. Daar zijn verschillende
borden niet meer te repareren en is er geen budget voor
nieuwe. Inmiddels staan de borden uit De Wingerd dan ook
klaar voor transport, klaar voor een nieuwe toekomst.
Reactieve hulpverlening
Tijdens ons bezoek aan Baraolt werd om de volgende zaken
gevraagd:
• Twee hometrainers voor de speel- en rustruimte
• Een eenvoudige computer
• Incontinentiemateriaal
• AutoCAD tekening ziekenhuis
• Koeling voor het mortuarium

Jubileumactie CGK Goes
Onze thuisgemeente, de Christelijke Gereformeerde Kerk
te Goes, bestond 50 jaar. In het kader van dat jubileum is er
in het jubileumjaar met diverse acties geld ingezameld voor
goede doelen. De Listra was één van die doelen. Prachtig
dat we een cheque ten waarde van 2.500,- in ontvangst
mochten nemen. Iedereen die hieraan een steentje heeft bijgedragen hartelijk dank!
Diaconale zomerreis
Vanuit Goes hopen enkele jongeren deze zomer een diaconale zomerreis te ondernemen naar Baraolt. We zijn blij dat
we voor de diaconie de contacten met de ziekenhuisdirectie konden verzorgen. Er gaat door de jongeren geschilderd
worden op enkele afdelingen van het ziekenhuis. Ook zal
een meertalige website gebouwd gaan worden voor het ziekenhuis. We wensen hen veel succes met de werkzaamheden in het ziekenhuis en in het kinderkamp.
Website
Recent zijn we begonnen onze website, www.stichtingcomitebaraolt.nl, te vernieuwen. Onder andere met advies van
deskundigen is er een start gemaakt. Neemt u gerust een
kijkje. Ook tips van uw kant zijn welkom.

Ten slotte…
Er is inmiddels al zoveel gedaan in Baraolt en omgeving,
maar er moet nog veel gedaan worden om de levensomstandigheden voor deze mensen op een beter niveau te
krijgen. Onze hulp heeft al zoveel mensen het leven verdraagzamer gemaakt. Bijvoorbeeld de verstandelijk
gehandicapten die met zo veel plezier naar het Listrahuis
gaan, die anders de deur niet uitkwamen en wegkwijnden
in hun ouderlijk huis. Dertien jongeren die gezegend zijn
met de mogelijkheid om dagelijks naar het Listrahuis te
gaan. En de ouders van de 13 jongeren voor wie het ook
een geschenk uit de hemel is om te zien dat hun kinderen
met zoveel plezier naar Listrahuis gaan en daardoor weten
dat ze er niet alleen voor staan. Maar er zijn er nog meer
die deze zegen verdienen. Met uw hulp in de toekomst
kan dit misschien verwezenlijkt worden. Want inderdaad:
“Hisszük, hogy fontosak; We geloven dat ook deze mensen belangrijk zijn!”
Met vriendelijke groet,
Stichting Comité Baraolt

Het werk van Stichting Comité Baraolt wordt ondersteunt
met subsidie van onder andere de Wilde Ganzen en het
NCDO (= Nationale Commissie voor Internationale
Samenwerking en Duurzame Ontwikkeling).

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. Uiteraard zijn eenmalige giften
ook van harte welkom.

Secretaris subgroep P.R.-activiteiten
Henk Scherrenburg
Nassaulaan 21
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Internet: www.stichtingcomitebaraolt.nl
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