Hierbij de belangrijkste punten uit het verslag van de voorjaarsreis 2012
Ziekenhuis:
-

-

-

-

Het ziekenhuis in Baraolt is druk bezig met het verwerven van accreditatie. Deze accreditatie
moet stapsgewijs gebeuren tot de EU standaard is bereikt. Eén van de voorwaarden daarvoor
is het hebben van een Intensive Care (IC), deze is inmiddels bedrijfsklaar
De ziekenhuisdirectie heeft nogmaals haar hartelijk dank uitgesproken voor de monitors voor
de nieuwe IC. Deze monitors konden dankzij een Nederlandse sponsor worden aangeschaft.
Na pittige onderhandelingen (o.a. met de Roemeense minster voor de gezondheidszorg) heeft
het ziekenhuis het budget voor 2011 ook in 2012 kunnen behouden. Dit betekent dat de
dagelijkse kosten betaald kunnen worden.
Het jaarlijkse transport uit Nederland (met conserven en incontinentiemateriaal) maakt het
mogelijk om budgettair ruimte te houden voor verbeteringen aan het ziekenhuis. Ook voor dit
transport dus alle waardering van de directie!
Op het ziekenhuisterrein wordt een geheel nieuwe ambulancepost gebouwd. Dit wordt
gefinancierd door de regionale overheid. In de loop van 2012 moet de nieuwbouw zijn
afgerond.

Listra/Laura Ház:
- De afgelopen maanden zijn er meerdere zinvolle activiteiten georganiseerd door/voor de
meervoudig gehandicapten zoals een ‘herfstbazar’ (waar zelfgemaakte producten konden
worden verkocht),kooktherapie, het maken van kaarten en andere creatieve producten met
materiaal verzameld door dames uit de CGK van Goes (voornamelijk wijk 1)). Deze kaarten
zijn massaal opgekocht door een burgemeester van één van de omliggende dorpen (Bradut)
voor een bedrag van 1.500 lei (€ 360,-)
-

-

-

De leiding van Laura Ház haalt subsidie binnen via EU projecten, waardoor naamsbekendheid
en de integratie van gehandicapten in de maatschappij verbeteren
De naamsbekendheid van Laura Ház neemt flink toe, waardoor zich steeds meer vrijwilligers
aanmelden.
Om geld via de Roemeense kinderbescherming te kunnen krijgen, is als voorwaarde gesteld
dat het Laura Ház een brandpreventierapport laat opmaken. De kosten hiervoor worden deels
gedragen door ons comité.
Zodra bovengenoemd rapport binnen is, zal ook de burgemeester van Baraolt de uitbetaling
van de salarissen weer op zich nemen
Laura Ház presenteerde ons haar begroting voor 2012. Aan de inkomstenkant is nog veel
onzeker. Er is op jaarbasis een kleine € 20.000 nodig. Salariskosten en vervoer van de
cliënten zijn de grootste uitgaven. Naast de begroting van 2012 ontvingen we ook het
jaarverslag van 2011, opgesteld in het Roemeens.
Er is wederom een zinvolle bijeenkomst geweest met de ouders van de gehandicapten. Dit
was met name goed voor de wederzijdse beeldvorming en behoeftebepaling
Een deel van ons comité is thuis gaan kijken bij gehandicapten die op de wachtlijst staan voor
het Laura Ház. Veel van hen zouden zo aan het werk kunnen in een sociale werkplaats.
Hiervoor zijn extra ruimte en een officiële erkenning noodzakelijk. Hier wordt hard aan
gewerkt, maar tot eea gerealiseerd is blijft de wachtlijst ongewijzigd. Dit bezoek heeft de
noodzaak van blijvende ondersteuning en uitbreiding van de activiteiten van Laura Ház
onderstreept

De voorjaarsreis is al met al prima en veilig verlopen. De inzet van Colette (logopediste) en Maartje
(fysiotherapeute), die voor het eerst in Baraolt waren, was zeer waardevol. We zijn blij dat genoemde
dames zich komende zomer verder willen inzetten voor de gehandicapten en de weeskinderen in
Baraolt.

