
De naam van het kindertehuis is “Visatorii” 
Dat betekent dromen. De droom werd een nachtmerrie.

Op 12 mei 2009 werden we gebeld met de mededeling dat er brand was geweest in het kindertehuis. Aanvankelijk 
dachten wij dat het om een schoorsteenbrand ging en dat de schade wel zou meevallen. We vroegen om foto’s te 
sturen zodat we beter op de hoogte zouden zijn van de omvang van de brand. We waren ontzet toen we de foto’s 
ontvingen. Na een heel emotionele dag begonnen we al weer aan de toekomst te denken want het pand moest 
natuurlijk worden herbouwd. We waren ons er wel terdege van bewust dat het belangrijkste was dat de kinderen 
gered waren al was het voor één jongetje, de 5 jarige Madalin, maar net op het nippertje. Hij had zich onder het bed 
verstopt van angst nadat Danut, een 17 jarige jongen uit het tehuis, iedereen wakker had geschreeuwd toen hij de 
brand ontdekte. Een man rende het brandende huis in om hem te zoeken nadat er buiten geconstateerd was dat ze 
een jongen misten.
Hoe zou onze toekomst eruit hebben gezien, dat van de kinderen en het personeel als de jongen niet gered was? 
De brand was op dinsdag, zaterdags arriveerden wij, Ben en Ria, er en tot onze grote verrassing waren ze al met de 
wederopbouw begonnen. Alle verbrande delen waren verwijderd, zwart geblakerde muren schoongemaakt en ze 
waren begonnen met een nieuw dak te plaatsen. Alles gesponsord door de gemeenschap van Fundu Moldovei.
Het maakte het voor iedereen gemakkelijker  omdat de aanblik er niet meer zo triest uitzag. Het personeel van het 
tehuis  werkte gewoon 8 uur per dag om het gebouw schoon te maken en ook de oudste kinderen hielpen een handje 
mee. De leiding heeft nadien nog voor meer sponsors gezorgd. 
Wij hebben een brief gestuurd naar alle mensen die eerder sponsorden, vrienden, familie en buren. De reacties 
waren overweldigend en we zijn trots op iedereen die  heeft meegeholpen om de wederopbouw zo vlot mogelijk te 
laten verlopen. Toen het tehuis, dat eigendom is van onze Roemeens/Nederlandse stichting, werd gebouwd is dat 
geheel door onze stichting betaald omdat wij een grote sponsor hadden. Zonder hen hadden wij dit niet kunnen 
realiseren. Ook nu kunnen we weer op hen rekenen.
In juni waren we weer in Fundu Moldovei en na onze belofte dat we weer geld konden overmaken ging er een team 
van 14 personen aan het werk om de klus zo spoedig mogelijk te klaren.  We hopen dat de kinderen op 15 september 
weer in het tehuis kunnen wonen, als de scholen weer beginnen. Nu zijn ze bij particulieren in Fundu Moldovei 
ondergebracht.



Het kindertehuis is gebouwd in 2005, de opening was in november 2005  en op 8 maart 
2006 kwamen de eerste bewonertjes.
Het tehuis is onze grote trots en dat zal het na de wederopbouw weer zijn. In onze laatste 
nieuwsbrief, net voor de brand uitgegeven, meldden we nog dat we voor 100% tevreden 
waren over het tehuis. Het personeel is een team dat inzet toont en de kinderen houden 
van hen allen. Er wordt veel georganiseerd met en voor de kinderen en ze worden goed 
begeleid.



Op You Tube was een filmpje te zien, vreselijk om aan te zien en we wilden onmiddellijk naar 
Roemenie toe. Wat zagen we er tegenop om daar te arriveren maar het viel mee omdat er na 
3 dagen al zoveel schoongemaakt was.



De oorzaak van de brand is een constructiefout. De houten 
balken van het dak waren te dicht tegen de schoorsteen geplaatst 
en dan ontstaat op den duur zelfontbranding.  Dat is door ons 
niet ontdekt omdat er  weer wat voorgebouwd was. Omdat er 
geen gas is wordt de centrale verwarming en de boiler verwarmd 
door twee met hout gestookte kachels. Dus ook in de 
zomerperiode worden de kachels gestookt.



Wat een toeval dat we juist in dit dorp, in 2002, een brandweerwagen brachten die door de gemeente Ravenstein
was geschonken.  Als ze die wagen niet hadden gehad was het gehele gebouw verbrand. De beroepsbrandweer 
van een stad  14 km noordwaarts , arriveerde pas na 40 minuten.



Toen we na 4 dagen arriveerden hadden ze al veel schoongemaakt , dat maakte de aanblik minder triest. Al het 
meubilair, hier ligt het aan de achterkant van het tehuis, is verloren gegaan maar ook alle bezittingen van de kinderen, de 
herinneringen aan vroeger thuis, aan de andere tehuizen, alles is weg.  Voor 2 broers en hun zus was dit de 3de brand die 
ze meemaakten. Toen hun ouderlijk huis verbrandde verloren ze 3 broers en ook  in hun vorige tehuis ontstond brand. 
Voor een ander gezin met 7 kinderen die in het tehuis verblijven was het ook een 2de drama, hun ouderlijk huis stortte in 
na een overstroming. Deze kinderen hebben allemaal al een naar verleden, zijn door hun ouders in de steek gelaten en 
dan vraag je je af hoeveel een kind kan verdragen.



Er zijn problemen met de 
brandverzekering die niet wil 
uitbetalen. Dat is een ingewikkeld 
verhaal en een advocaat durft geen 
proces aan te spannen omdat hij 
vreest dat we verliezen. Naar 
Europese maatstaf hebben we recht 
op de schadevergoeding maar 
probeer in Roemenie maar eens 
Europese wetten te laten gelden. In 
Boekarest wordt nu uitgezocht wat 
onze rechten zijn. 



De kinderen wilden niet worden opgevangen in een ander tehuis omdat 
de vrees bestond dat ze dan niet meer konden terugkeren naar “hun” 
tehuis.  Ze hebben het heel goed naar de zin bij het personeel van het 
tehuis en particulieren waar ze zijn ondergebracht maar ze zijn ook 
geregeld in de speeltuin voor het tehuis te vinden waar ze elkaar weer 
ontmoeten.
Sommige kinderen hebben nachtmerries, anderen zijn steeds bang  en 
komen daar ook voor uit. Niet iedereen doet dat. Een jongen vertelde dat 
hij helemaal niet bang was, hij droomde er ook nooit van maar toen er 
stoom kwam uit een waterkoker deinsde hij achteruit van schrik.



In een mum van tijd was het dak al weer klaar. De dakkapellen zijn groter en het dak 
is wat hoger dan het eerst was. Dankzij de inzet van de Roemenen is dit zo snel 
gerealiseerd.



De 17 jarige Danut heeft de kinderen wakker geschreeuwd nadat hij de brand ontdekte. Zijn 
kamergenootje dacht dat het een slechte grap was maar door de hitte van het vuur kwam hij 
snel tot het besef dat ze allen moesten rennen voor het leven. Voor een van hen lukte dat 
ternauwernood. Wat is iedereen blij met de heldendaad van deze man die in juli geëerd  wordt.



Ben en Radu in gesprek over de werkzaamheden.
Het personeel werkt hard om de kinderen zo snel mogelijk weer bij elkaar te 
brengen.





Begin juli ontvingen we deze foto . De muren zijn alweer aangesmeerd van de etage . Ze zijn begonnen met het 
plaatsen van deuren  van de slaap- en badkamers.



In gesprek met  Catalin die niet meer 
dezelfde jongen is als voor de brand. Hij 
was een deugniet, nu is hij stil en 
teruggetrokken.  De kinderen hebben 
een psycholoog nodig, dat is een eis die 
we hebben gesteld.

Dit 16 jarige meisje krijgt gratis rijles, 
gesponsord door een rijschool in de 
verderop gelegen stad. De leiding en 
het personeel denken echt aan de 
toekomst van de kinderen.



Tenslotte willen we u de leuke plaatjes niet onthouden. U ziet 
het tehuis  in de landelijke omgeving tijdens de herbouw.
In augustus verschijnen er nieuwe foto’s.


