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Vrienden van Baraolt,         maart 2018 
 
Via deze nieuwsbrief brengen wij u graag op de hoogte over de laatste ontwikkelingen binnen Vision 
Baraolt.  
 
Bestuurswisseling 
Binnen het bestuur van Vision Baraolt heeft Alex van de Sluis (lid van de GKV in Goes) plaats 
genomen. Hij neemt de functie van PR voor zijn rekening. 
 
Voorjaarsreis 2018 
Van 24 februari tot 28 februari 2018 zijn Adriaan de Jager, Ernst -Jan Scherrenburg, Harm Walhout en 
Alex van de Sluis in Baraolt geweest om met het ziekenhuis te praten over het keukenproject en met 
het Laura Ház te praten over de laatste stand van zaken. Beide onderwerpen willen we hieronder 
verder toelichten. We mogen terugkijken op een nuttige en gezegende reis, maar zoals u hieronder 
kunt lezen brengt het genoeg zorg en aandacht mee voor de komende periode. 
 
Visie medische zaken 2018-2020 
Als we kijken naar de samenwerking met het ziekenhuis in Baraolt, dan hebben de afgelopen jaren 
met name in het teken gestaan van de accreditatie (alle ziekenhuizen in Europa moeten aan dezelfde 
standaard voldoen). We hebben u regelmatig op de hoogte gebracht omtrent de ontwikkeling van dit 
omvangrijke project en zijn erg dankbaar dat het nu duidelijk is dat het ziekenhuis van Baraolt een 
zeker bestaansrecht heeft gekregen voor de toekomst en voldoet aan de nodige Europese eisen. 
Door deze ontwikkeling heeft de overheid een aanzienlijke financiële ‘injectie’ toegezegd om alle 
medische apparatuur te vervangen. De eerste investeringsronde wordt medio april dit jaar verwacht.  
In vergelijking met 4-5 jaar geleden zien we nu dat op vele fronten hele positieve ontwikkelingen 
gaande zijn. In het algemeen staat de gezondheidszorg er in Roemenië er stukken beter voor. Dit 
neemt niet weg dat de met name financiële situatie nog steeds zorgelijk is en er geen reserve is voor 
tegenvallers. Ook vernieuwingsprojecten zijn momenteel nog niet te bekostigen vanuit de 
opbrengsten in het ziekenhuis. 
 
Vanuit Vision Baraolt gezien merken we dat onze ‘manier van hulpverlening’ in de loop der tijd is 
veranderd. Meer en meer ligt de focus op grootschalige projecten zoals het IT-project twee jaar 
geleden. Nu staan we weer aan de vooravond van zo’n groot project; de verbouwing van de keuken. 
Dit is erg hard nodig en noodzakelijk als laatste onderdeel van het accreditatietraject. Ter 
ondersteuning van Maria Denes zijn we een samenwerking aangegaan met het ziekenhuis van 
Dirksland. Heel concreet krijgen we veel ondersteuning bij de ontwikkeling van kwaliteitszorg en 
delen ze kennis en expertise voor de verschillende projecten. 
 
In de tweede helft van 2017 hebben we als Vision Baraolt nagedacht over het beleidsplan 2018-2020. 
Eén belangrijke vraag hebben we ons zelf gesteld; ‘Hoe lang is onze hulp nog nodig nu we weten dat 
de ontwikkelingen hard de goede kant op gaan in Roemenië?’. Om deze discussie goed te kunnen 
voeren hebben we naast onze regelmatige Skype-gesprekken met Maria Denes (directrice van het 
ziekenhuis), twee volle dagen samen met haar nagedacht over de invulling van onze taak. We zijn 
daarom ook erg dankbaar en blij dat we als Vision Baraolt samen met onze vrienden in Roemenië 
gaan werken richting een ‘stip op de horizon’. Het streven is om de komende twee jaar de financiële 
positie van het ziekenhuis verder te optimaliseren, waardoor afhankelijkheid van hulp in de toekomst 
hopelijk minder nodig zal zijn. Voor het eerst sinds de start van het werk in Roemenië, wordt er 
concreet nagedacht om te werken naar het beëindigen van de hulpverlening aan het ziekenhuis. Als 
Vision Baraolt zijn we er ons ten volle van bewust dat dit ook een emotioneel beladen beslissing is en 
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zullen we lokaal in Baraolt en in Goes o.a. met de oud-bestuursleden in overleg gaan en zullen we 
zorgvuldig de beslissingen afwegen. 
 
Dit houdt niet in dat onze agenda de komende jaren leeg zal zijn, integendeel. Het grootste project 
op dit moment, het keukenproject zullen we binnenkort concreet aan u presenteren. De komende 
Baraolt Challenge zal in ieder geval weer in het teken staan van het keukenproject. We hebben met 
voorgaande acties al een deel van het budget opgebracht, maar dit is nog niet voldoende. De Baraolt 
Challenge zal D.V. zaterdag 2 juni plaatsvinden. Meer informatie treft u binnenkort op de website.  
 
Laura Ház 
Tot het einde van vorig jaar ging het eigenlijk goed met het Laura Ház; alle medewerkers konden hun 
werkzaamheden goed uitvoeren, er was een goede opkomst van de kinderen en met o.a. de verkoop 
van tweedehands kleding waren de inkomsten voldoende om uit de kosten te komen. Daar is echter 
in de afgelopen weken verandering in gekomen. Doordat de bijdrage van de overheid voor dit jaar 
nog niet is gestort en de kans op een daadwerkelijke bijdrage niet zeker is, is er een substantieel gat 
ontstaan in de begroting. Concreet houdt dat in dat niet alle medewerkers kunnen aanblijven. We 
zijn nu aan het onderzoeken welke opties er zijn om ze hierbij te helpen. We hopen hier in de 
volgende nieuwsbrief meer over te kunnen vertellen.   
 
Voedseltransport 
In het voorjaar zal er weer een voedseltransport naar Baraolt plaatsvinden. Naast het voedsel wat 
mee gaat voor het ziekenhuis, willen we de vrachtwagen verder vullen met kleding en fietsen voor 
het Laura Ház. Zij kunnen dit gebruiken om plaatselijk te verkopen en daardoor extra inkomsten 
genereren. Wilt u kleding of fietsen geven voor Laura Ház, dan kunt u contact opnemen met Harm 
Walhout. Zijn gegevens:  harm.walhout@zeelandnet.nl of 06-54325266. 
 
De ontwikkelingen van Vision Baraolt zijn ook te volgen via Facebook en onze website 
www.baraolt.nl  
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