
 
 
Reis naar Baraolt: nieuws over de projectmanager 
Vrijdag 3 januari jl. zijn Sjaak, Martin en Adriaan per vliegtuig afgereisd naar Baraolt met als doel 
verder te praten met een potentiële projectmanager voor het Laura Ház. In het vorige verslag 
vertelde we u over Sándor, een bewoner van Baraolt met veel ervaring in de logistiek. We vertelde u 
toen ook dat Sándor nog in een sollicitatieprocedure voor een andere baan zat. Uiteindelijk is hij hier 
niet voor gekozen en gaf een aantal weken geleden bij ons aan dus beschikbaar te zijn voor de 
functie van projectmanager voor het Laura Ház. Dat gaf voor ons voldoende aanleiding om binnen 
korte tijd naar Baraolt af te reizen.  

Direct na onze aankomst hebben we een goed gesprek gevoerd met Sándor. Hij had een hoop vragen 
en zat met bepaalde ideeën in zijn hoofd die niet helemaal strookte met onze gedachten over een 
‘protected unit’, een sociale werkplaats in het Nederlands, wat we van het Laura Ház willen maken. 
Het was dus van belang om de dag erna nogmaals een gesprek met Sándor te voeren. We konden 
merken dat hij er goed over had nagedacht en we konden tot goede afspraken komen. Samengevat 
gaat hij de komende weken uitgebreid onderzoek doen naar de regelgeving omtrent een ‘protected 
unit’, in kaart brengen welke gehandicapten in en rondom Baraolt woonachtig zijn (naast de cliënten 
van het Laura Ház), welke beperkingen zij hebben zodat we de werkzaamheden daar op kunnen 
aanpassen en welke bedrijven eventueel benaderd zouden kunnen worden om cliënten van het 
Laura Ház werk te kunnen bieden. Daarnaast gaat hij in kaart brengen welke activiteiten er naast de 
kledingverkoop en stroopwafelproductie opgezet kunnen worden.  

Om de gang er goed in te houden hoopt Sándor van 25 tot 28 februari een bezoek te brengen aan 
Goes. Cecí (een van de leidinggevenden van het Laura Ház) zal ook meekomen. Uiteraard zullen wij 
hun hartelijk verwelkomen en een inspirerend programma aanbieden.  

Na onze voorjaarsreis die gepland staat in maart hopen we meer duidelijkheid te kunnen geven 
omtrent de laatste ontwikkelingen. 

 


