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Het dagverblijf voor kinderen en jong 

volwassenen met een beperking in Onesti 

bestond 25 jaar en dat werd samen met sponsors 

en belangstellenden heel feestelijk gevierd.  2de 

van links de directrice van het tehuis, daarnaast 

Saskia, medebestuurslid en de 2 mannen zijn 

Nederlandse sponsors. Links vertegenwoordigt Ria 

het bestuur van onze stichting Hulp aan 

Roemenië. Bram, links achter is samen met zijn 

vader vanaf het bestaan van het tehuis al 

betrokken bij de doelstellingen en sponsoring. 

Samen met andere sponsors hebben wij in het 

verleden een bedrag geschonken voor de 

aanschaf van een busje om de jongeren thuis 

op te halen. In 2015 hebben we de 

kelderruimte door een bedrijf laten isoleren en 

in 2016 werd een aannemer in de arm 

genomen om de hele bovenverdieping te 

renoveren die ze van de gemeente mocht 

gebruiken als de verbouwing was voltooid. 

Ook de inwoners van Onesti laten zich niet 

onbetuigd en steunen haar mooie plannen. 

We werden ontvangen door jongeren in 

klederdracht, er was een korte impressie van 

alle werkzaamheden, een buffet door 

jongeren bereid en er heerste een vrolijke 

stemming dat werd afgesloten met het 

loslaten van ballonnen. Monalisa gaf 

uiteraard aan waar het gebouw nog in 

tekortschiet maar vooralsnog zijn de 

behandelingen behoorlijk uitgebreid dankzij 

de hulp van verschillende instanties. 

In Slanic Moldova bezochten wij een tehuis 

waar kinderen uit probleemgezinnen een 

gratis warme maaltijd ontvangen, ze krijgen 

bijlessen, worden geholpen met hun 

huiswerk en er is veel aandacht voor 

ontspanning. Het wordt geleid door de 

Italiaanse katholieke kerk. We hebben veel 

waardering voor deze nonnen die met 

echte liefde voor de kinderen zorgen. 

Ben deelde poppen uit aan de meisjes en 

voor de jongens zaklantaarntjes waarna 

deze kinderen bloemen voor ons gingen 

plukken. 



Deze stichting kan zichzelf bedruipen maar het 

was fijn dat Saskia ons meenam naar dit dorp om 

te laten zien hoe de kinderen hier worden 

opgevrolijkt en bijgespijkerd in hun vaardigheden. 

Angela, de rechterhand van Saskia, nodigde ons 

weer uit om bij haar thuis te komen eten,  er is 

altijd plaats voor ons en onze vrijwilligers. Deze 

keer waren dat Tom en Eline. Als groenten aten 

we brandnetels, dat hebben we eerder bij haar 

gegeten en dat vonden we erg lekker. Saskia en 

Angela zijn een prachtig team met dezelfde 

idealen. Maar ook Costica, de man van Angela, 

laat zich niet onbetuigd en verricht 

vele klusjes in het sociale centrum 

OAZA en Wilco uit Zegveld idem dito. 

Hij reist een paar keer per jaar naar 

Onesti om Saskia te helpen met alles 

waar het nodig is. Ook de Roemeense 

Lenuta verricht als vrijwilligster vele 

werkzaamheden. In het centrum 

worden straatkinderen voorzien van 

een warme maaltijd, kunnen er 

douchen, hun kleding wordt 

gewassen, er zijn sport- en 

spelmogelijkheden en vooral, er is 

aandacht voor hen. Middelbare 

scholieren helpen met het bereiden 

van de maaltijden en dat stopt zelfs niet in vakantieperioden. Zij leren op deze manier koken, er zijn vele 

leermogelijkheden in de vorm van computerlessen, hygiëne,  seksuele voorlichting en allerlei vaardigheden en 

vanwege Angela’s medische achtergrond is er ook een consultatiebureau waar adviezen worden gegeven aan ouders 

en/of verzorgers van baby’s. Toen wij er weer eens waren kwam er een kleuterklas onverwacht op bezoek en de 

kindertjes vermaakten zich er prima. Ook kwamen er gehandicapte jongeren om er taartjes te bakken en met hun 

leiding erbij werd er gedanst. Geweldig om te zien dat iedereen er welkom is die behoefte heeft aan adviezen, 

aandacht en vermaak. 

 

Het verhaal van Felicia, verslag door Saskia, directrice van OAZA over een van de kinderen die even bij haar op 

verhaal kan komen: Felicia is een meisje van 9 jaar, ze heeft nog een zusje, Mariana van 16. Haar moeder is voor de 

tweede keer van huis weggegaan, nu met een “vriend” die haar meegenomen heeft naar het buitenland. Felicia is 

met haar vader en zusje achtergebleven. De vader heeft werk als losse landarbeider, gaat ’s morgens dus vroeg van 

huis en is ’s avonds laat weer terug. De zorg voor de meiden en het huis schiet er dus een beetje bij in. In de winter 

zit hij veel thuis en heeft hij tijd om te drinken, dus ook dan is er niet een echt veilige thuissituatie. 

Felicia komt op maandag en woensdag uit school naar de Oase, krijgt daar dan een voedzame warme maaltijd en ze 

wordt geholpen bij het maken van haar huiswerk. Daarna heeft ze tijd om lekker te spelen met andere kinderen en 

de zorgen van thuis even te vergeten. Regelmatig krijgt ze er schone of nieuwe kleren zodat ze goed gekleed naar 

school kan gaan. Ze zit nu in de 3de klas en het gaat goed op school. Ook haar oudere zus komt regelmatig even langs 

voor een praatje, een advies of een arm om haar heen. Zij is sterk en een doorzetter, maar is tegelijk ook een 

pubermeisje dat haar moeder mist. Hoe ze de thuissituatie kunnen verbeteren is nog een vraag maar vanuit het 

centrum worden ze wel ondersteund en wordt er voor gezorgd dat ze beter bestand zijn tegen de problemen waar 

ze tegenaan lopen.  



 Het volgende doel is waarvoor we speciaal naar 

Roemenië gingen, het kindertehuis in Fundu 

Moldovei. Zoals we in de vorige nieuwsbrief 

beschreven willen we beiden de verantwoordelijkheid 

niet meer dragen voor alles wat er gaande is en nog 

gaat gebeuren met alle bureaucratische kwesties 

daaromheen. Laat er geen misverstand over bestaan, 

wij gaan gewoon door met alle werkzaamheden, 

reparaties en de aandacht voor de kinderen. Wij willen 

dit werk en de kinderen niet missen maar voor het 

geval een van ons beiden iets overkomt dan zit de 

partner met de handen in het haar, we zijn tenslotte 

ook een jaartje ouder en al zijn we voor 100% gezond, wie weet wat de toekomst brengt. We hadden nu de kans om 

2 andere bestuursleden in onze stichting op te nemen zodat wij ons konden terugtrekken. Het tehuis is en blijft het 

eigendom van de Roemeense stichting die dezelfde naam blijft behouden maar wij hebben plaatsgemaakt voor 2 

particulieren, Viorica is en blijft de voorzitter van de stichting. Het kostte ons wel moeite om iets los te laten 

waaraan je zoveel jaren hebt gewerkt maar vanwege een constant veranderende wetgeving is het ook moeilijker 

geworden en we zijn het bepaald niet altijd eens met de nieuwe voorgeschreven regels, iets waarin de staat volledig 

doorslaat nadat er een grote brand heeft gewoed in een nachtclub in Boekarest waar de veiligheidsregels niet in acht 

werden genomen. Nu moeten er onvoorstelbare regels worden uitgevoerd die niets met veiligheidseisen en/of EU 

regels te maken hebben. Dit is in alle tehuizen zo en ze drijven de managers en verantwoordelijke mensen tot 

wanhoop. Gelukkig, wij hebben in elk tehuis dat onder onze stichting is gebouwd goede en serieuze medewerkers. 

Wat dat betreft hebben we volledig ons doel bereikt en zij gaan door, wat er ook van hen geëist wordt. Het zijn 

sterke persoonlijkheden en daar is een tekort aan in Roemenië. We zijn 

blij dat juist zij op ons pad kwamen. Dat is iets wat we altijd hebben 

gezegd, we zijn in Nederland en in Roemenië de goede mensen 

tegengekomen en dat heb je niet altijd zelf in de hand maar het is iets 

waar we altijd dankbaar voor zullen blijven want wat kunnen wij alleen 

doen? We hebben hier, maar vooral daar de mensen nodig die de 

toekomst willen verbeteren voor minderbedeelden. In ons geval zijn dat 

ouderen, kinderen met een beperking, weeskinderen, straatkinderen, 

jongeren uit probleemgezinnen. Wij zullen hen verder op weg helpen, 

samen met de Roemenen en dankzij onze vele sponsors. We blijven op 

u rekenen. Foto links: Ria’s broer heeft spellen gemaakt voor het 

kindertehuis en het sociale centrum. Bedankt Jo. 

Onder: De kinderen vragen altijd weer of we de foto’s hebben 

meegebracht die gemaakt zijn tijdens het vorige bezoek.  

Als ze het tehuis verlaten krijgt iedereen een 

persoonlijk fotoboek mee zodat ze naast hun 

eigen persoonlijke problemen ook de leuke 

dingen niet zullen vergeten. Ook na de fatale 

brand in 2009, toen de kinderen alle 

bezittingen verloren, kregen ze allemaal de 

foto’s die in het verleden zijn gemaakt. 



De foto’s laten duidelijk zien hoe vrolijk en 

uitgelaten de kinderen zijn. Het is toch geen 

wonder dat we hen altijd missen als we weer 

thuis zijn? In 2003 ontvingen we een gratis 

terrein van de gemeente Fundu Moldovei 

waarop we een kindertehuis mochten bouwen 

en de geldigheidsduur was 49 jaar. Een 

probleem dat zich veel later afspeelde was dat 

wij niet wisten dat het terrein door Ceausescu 

in zijn periode was afgenomen van de 

plaatselijke bevolking. Nadat Roemenie lid 

werd van de EU moesten die terreinen in het 

hele land worden teruggegeven aan de 

oorspronkelijke eigenaars. Dat probleem werd 

hier opgelost maar we hadden met 

toestemming een veel groter terrein in gebruik 

en dat wordt nu door de eigenaren te koop 

aangeboden aan ons. Natuurlijk hebben ze 

gelijk, Ceausescu heeft het hen afgepakt en nu 

willen ze geld zien. Dit deel hebben we in 

gebruik genomen als opslag voor hout, de cv 

wordt gestookt op houtkachels en er is nu meer speelruimte en plaats om was op te hangen en in een soort bunker 

die al op het terrein stond worden in de winter de aardappelen, wortelen, uien enz. bewaard. De prijs die gevraagd 

wordt is niet hoog, € 5,-- per m2. Maar toch gaat het geheel € 9.600,-- kosten en als we voldoende sponsors hebben 

willen we dat ook kopen want anders moeten ze alle opslagruimten missen en het wordt wel heel beperkt rondom 

het huis. Dus, u raadt het al, we hebben weer een wens en rekenen wederom op onze sponsors. De gemeente heeft 

beloofd om de 2 houtkachels te vervangen. 



Viorica en Ria ondertekenen de formulieren bij de notaris.  

Alle kinderen en ook wij hebben een boompje geplant met ieder zijn eigen naam erop. In de toekomst kan het hek 

vervangen worden door een natuurlijke haag. Een mooi idee van Gratiela, de directrice van het kindertehuis. 

De winnaars van dit spel ontvingen een leren Cruyff bal, dat was voor de 

jongens en de meisjes een sieraad die ze helemaal perfect noemden. Dank u wel, sponsors van deze prijzen!  

 Het verleden en het heden van de 4 jarige Liliana, 

 beschreven door Gratiela, directrice van het kindertehuis Visatorii. (dromen) 

In de 11 jaren dat het kindertehuis bestaat hebben er al 98 kinderen gewoond die om verschillende redenen het 

tehuis weer verlieten doordat ze 18 jaar werden, weer terugkeerden bij familie of om een andere reden. 

In 2015 kwam de 4 jarige Liliana in het tehuis. Haar ouders waren niet getrouwd, ze heeft een stiefzusje maar die 

heeft ze nooit ontmoet omdat ze al voor Liliana’s geboorte in een ander tehuis was opgenomen. Liliana’s vader is 

een alcoholist en gewelddadig, haar moeder vertrok en buren waarschuwden de politie omdat er werd gescholden 

en de kinderen werden geslagen.  De politie plaatste haar tijdelijk bij een hulporganisatie. De vader haalde het kind 

daar weer op en hij vertrok met haar naar haar opa omdat zijn eigen huis te koud was, geld om te stoken was er niet. 

Echter, haar opa had vastgezeten vanwege een moord, haar vader voor diefstal, fraude en bedelen. Vanwege de 

onveilige situatie is Liliana uit huis geplaatst en kwam ze in dit kindertehuis. Het meisje was getraumatiseerd, 

introvert en angstig. Het personeel hielp haar om haar trauma’s te overwinnen en op een normale manier samen te 

leven, te leren, te spelen, op te groeien tussen de andere kinderen die allemaal hun eigen trauma hebben. Na 2 jaar 

is Liliana volkomen veranderd, ze is sociaal en heeft altijd een glimlach op haar gezicht. Ze doet het goed op school 

en heeft ook nog contacten met haar vader middels brieven, telefoontjes en/of bezoekjes aan het tehuis. 

Haar moeder heeft nooit iets van zich laten horen. Ze kent haar moeder niet eens, die vertrok al toen Liliana nog 

klein was. Liliana’s familie bestaat nu uit het personeel en de kinderen van Visatorii. 

 



Het dagbehandelingcentrum voor kinderen met een 

beperking zou heel graag een lift willen zodat de kinderen 

met een ernstige handicap ook naar boven kunnen waar 

allerlei activiteiten plaatsvinden en waaraan zij niet 

kunnen deelnemen. Wij hebben dat op ons genomen en 

die lift of een traplift zal er komen maar dat is makkelijker 

gezegd dan gedaan. Thuis heeft Ben allerlei opties bekeken 

en kwam tot de conclusie dat een traplift niet mogelijk was 

omdat de ruimte te krap was vanwege de 180 graden 

bocht die er gemaakt moest worden. Een lift is veel 

duurder maar heeft de voorkeur. De lift waar wel 

voldoende ruimte voor is bestaat niet in Roemenië en we vonden hier in Nederland precies wat we bedoelden. Maar 

nu komen de Roemeense regels om de hoek kijken. Zo’n lift uit het buitenland moet gekeurd worden zoals dat in 

Nederland ook gebeurt maar ook vindt er een driemaandelijkse keuring plaats en daar wordt moeilijk over gedaan 

omdat de lift uit het buitenland komt. Nu moeten er allerlei aanvragen de deur uit en de Roemeense ambtelijke 

molens draaien langzaam. Een voordeel is dat we dan nog even kunnen doorsparen, het is een kostbare klus. 

Momenteel is nog onduidelijk hoe de Roemeense overheid erop reageert.  

Verslag van Florian, manager van het medische centrum in Turda: 

Louisa is 8 jaar oud en is via een keizersnede geboren na 42 

zwangerschapsweken. Mogelijk vanwege een infectie in die periode 

heeft ze een neurologische en psychomotorische achterstand waar 

haar ouders achterkwamen toen ze 1 jaar oud was. Ze kon niet 

zitten, haar gewicht nam toe en ze trilde. In het medische centrum 

bleek naar aanleiding van de evaluatie dat het meisje was blijven 

steken op de leeftijd van 6-7 maanden. Massages en fysiotherapie 

volgden, gunstig voor het herstel  en na 1 jaar presteerde het 

meisje beter in alle motorische ontwikkelingsstadia maar er was 

een vertraging in de taalontwikkeling en de motoriek. Op de leeftijd 

van 3 jaar veranderde de diagnose van psychomotorische 

achterstand in de ontwikkeling van autisme. Voor haar 

behandelingen werden duidelijke doelstellingen vastgesteld. Louisa 

komt 3x per week in het centrum om alle therapieën te ondergaan, 

boekt langzaam vooruitgang, de interactie met andere kinderen is 

nog laag maar ze neemt deel aan excursies en sociale activiteiten. 

Ze gaat naar een speciale school in Cluj Napoca, vervoer is voor 

haar geregeld  en de ouders zijn zeer tevreden met de ontwikkeling 

van hun dochter en ze werken goed samen met het centrum. 

Foto: een patiëntje in de snoezelkamer. 



VRIJWILLIGERS WORDEN NIET BETAALD. NIET OMDAT ZE TE DUUR 

ZIJN MAAR OMDAT ZE ONBETAALBAAR ZIJN!  

Deze tegelspreuk is treffend en gaat ook voor ons op, voor onze vrijwilligers en voor iedereen die hulp 

aanbiedt, in welke vorm dan ook. Bedankt allemaal. 

Sponsorlijst vanaf ons voorlaatste bezoek in november 2016 

We willen graag de anonieme stichtingen bedanken voor hun gulle bijdragen en ook alle sponsors die niet 

met naam genoemd willen worden. Geweldig wat jullie allemaal voor onze stichting doen. 

Hema Wijchen – Juwelier Juwels and Trends Wijchen – Sengers Schoenen Wijchen – Computerzaak Total IT  

Wijchen - Rolstoel Service Nijmegen – DHD Drukkerij Groesbeek -  Stichting Vraag en Aanbod Wijchen – 

Jacobs Begrafenisonderneming Groesbeek – Corim Dental Products BV Geldermalsen - N.O.D. Netwerken 

Velp – Parochie De Twaalf Apostelen Wijchen – College van Diakenen Streekgemeenten Maas en Waal – 

Senioren KBO Grave – Administaratiebureau Jaap Bulk Wijchen - Frans Verheijen Wijchen – Ellen Janssen 

Grave – Jo en Trees Hendriks Gassel – Anny en Tonnie Schamp Neerlangel – Theo en Ria Hendriks 

Nederasselt – Wil en Stini Hendriks Wijchen – Mevr. Athmer De Bilt – Maria Tychon Wijchen – Jacques en 

Nolly Janssen Geldermalsen – fam.Klusters en van Ooyen Groesbeek - dhr. en mevr. Dekkers Nijmegen – 

Gerard en Loes Hendriks Wijchen – Kitty van Kampen Den Haag – dhr. en mevr. Sas Wijchen – Ridy Ooms 

Dekkerswald Groesbeek – Eef en Toos de Beijer Leuth – Theo en Marja Mulders Groesbeek – dhr. en mevr. 

Vullers Malden –  Tom en Eline Pasma Grave – Herman en Gerrie Wanders Nijmegen – fam. van Uuden 

Wijchen – Jo en Wil Brukx Ravenstein – W. v.d. Ruytenbeek Malden – dhr. J. Zevenbergen Ruinen – Berry 

Tijse Klasen en Cees Bettink Nijmegen – R.J. Nieuwenhuis Haalderen – Huib en Mieke Zijlmans Beuningen – 

Koos en Astrid Joosen Beuningen – dhr. en mevr. van Heijningen Wijchen – F. Wooning Elst – Th. v.d. 

Pluym Nijmegen – mevr. Uyt den Haag Wijchen – R. de Moor Wijchen – M. Cornelissen Wijchen – Henny 

Bekker Wijchen – J. v.d. Zanden Wijchen – dhr. en mevr. Honer Wijchen – Peter en Wilma Claassen 

Beuningen – dhr. Lamers Nijmegen – Henk en Annemarie van Bergen Beuningen – Piet en Corry Lasker 

Wijchen – Thea Hofs Wijchen – Hent en Francien de Swart Beuningen – mevr. Piels Nijmegen - dhr. en 

mevrouw Romviel Beuningen – J. Hendriks Nijmegen. 

De moestuintjes van Albert Heijn waren een groot succes en 

heel leerzaam voor de kinderen die in OAZA worden 

begeleid. Achter het gebouw wordt ook nu weer een 

groentetuin gemaakt waar de kinderen uit 

probleemgezinnen ook komen helpen. Er zijn in het verleden 

25 fruitbomen geplant en die zijn allemaal aangeslagen.  


