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Inhoud: 

Badkamer in ziekenhuis 

gereed. 

 

Hoe verder met het 

verzorgingscentrum? 

 

Conservatoriumstudenten

voor een optreden naar 

Nederland en België. 

 

Nieuw project start in 

september. 

 

Bijzondere donaties. 



Onze bedoeling was, en is, om de eetzaal van het 

verzorgingstehuis te vergroten zodat er meerdere 

ouderen tegelijk kunnen eten en waar activiteiten kunnen 

plaatsvinden. We hadden er echter één voorwaarde aan 

verbonden: er moest een bezigheidstherapeute in dienst 

worden genomen zodat de ouderen konden knutselen, 

puzzelen, zingen en bewegingsoefeningen konden 

uitvoeren. In zeer korte tijd hadden ze de ideale 

therapeute gevonden waar we erg veel waardering voor 

hadden maar vanwege persoonlijke omstandigheden 

werkt ze er niet meer. Voor ons was het een schok toen ze 

het ons vertelde. Ze was zo betrokken bij alle ouderen, we 

hopen dat er snel weer iemand in dienst wordt genomen 

met dezelfde goede kwaliteiten. 



We hebben van bijna alle 114 bewoners een foto gemaakt 

maar vanwege de privacy kunnen we daar geen foto’s van plaatsen omdat vele dement, ernstig ziek zijn of vanwege 

slechte omstandigheden dus plaatsen we een beperkt aantal. 

We hadden voor alle bewoners wat 

lekkers meegebracht, dat is geen 

structurele hulp maar wat zijn ze blij 

met een kleinigheid en vooral met 

de aandacht die ze krijgen. Wij 

werden ontvangen door preot 

Vasile die de leiding heeft en de 

therapeute Ioana die van elke 

oudere bijzonderheden wist te 

vertellen. Voor haar zoontje hadden 

we een klein orgeltje meegebracht 

en een van de bewoners speelde 

een melodie op dat kleine orgeltje. 

Hij had vroeger piano gespeeld en 

miste dat heel erg. Dat bracht ons 

op het idee om naar een 

muziekwinkel te gaan, het kostte 

veel moeite om er een te vinden, maar wat was hij blij met de door ons gekochte synthesizer. Hij kan de andere 

ouderen vermaken met zijn muziek. Ontroerd nam hij het in ontvangst.  

Een van de oudere dames had sokken voor ons beiden gebreid en dat was niet de eerste keer. Wat kwam dat goed 

uit toen wij in een hotel verbleven waar het in onze kamer te koud was. 

We willen de eetzaal van dit centrum vergroten, de architect heeft de tekening al gestuurd maar de toestemming is 

er nog steeds niet om aan de bouw te beginnen. Er is in het verleden een probleem ontstaan in de periode dat alles 

geoorloofd was  en al helemaal als het door de orthodoxe kerk werd uitgevoerd wat hier het geval was maar de 

tijden zijn veranderd en nu moet er veel worden teruggedraaid en nieuwe voorzieningen moeten worden 

aangebracht. We hebben echter een ultimatum moeten stellen want als het niet binnen een paar maanden is 

opgelost starten we met een ander project ook al ligt ons hart bij deze eenzame ouderen. Ook hebben we nogmaals 

20 anti doorligmatrassen voor hen gekocht, deze waren hard nodig voor de bedlegerige ouderen.  



We hadden chocolade- en vruchtenhagel   

meegenomen en ontbijtkoek want we hadden 

beloofd om in het kindertehuis het ontbijt te 

zorgen. Wat bleken die kinderen ineens 

hongerig te zijn! Vruchtenhagel was favoriet. 

Kindertehuis Visatorii (dromen) wordt altijd 

door ons bezocht als we in Roemenië zijn 

omdat we zo betrokken zijn met alle kinderen 

en zeg eens eerlijk: Zo’n meisje als hiernaast op de foto, die zou je toch het liefst zelf meenemen? Zonder 

uitzondering zijn het allemaal heel spontane kinderen en dat is heel bijzonder als je bedenkt op wat voor manier ze 

in het tehuis zijn terechtgekomen. Allemaal met een rugzakje en meerdere keren kwam het voor dat kinderen zich 

verstopten onder een capuchon, met de handen voor de ogen en niet aanspreekbaar waren. Al deze kinderen die 

beslist niet naar een tehuis wilden zijn opgegroeid tot spontane kinderen die veel met elkaar optrekken. Natuurlijk 

zijn er ook problemen, ontstaat er wel eens ruzie, zijn er opstandige tieners, wil het leren niet vlotten maar dat is 

immers ook het geval in familieverband. Elke verjaardag wordt gevierd met taart en cadeautjes en alle kinderen zijn 

erbij als het verjaardagsliedje wordt ingezet. Maar ook hier komt een probleem om de hoek kijken. Voorlopig geldt 

dat nog niet maar er zijn 32 kinderen in het tehuis en volgens Europese voorschriften mogen het er maar 12 zijn. Dat 

weten we al heel lang maar het is de kinderbescherming die telkens meer kinderen in het tehuis plaatste omdat er 

ruimte is voor hen en het tehuis heel goed staat aangeschreven. Maar dit gaat veranderen en in de toekomst zullen 

kinderen in families worden opgenomen, ze krijgen daar een heel behoorlijke vergoeding voor maar we houden ons 

hart vast: dan worden gezinnen van 3, 4 of 5 kinderen uit elkaar gehaald om hen bij families te plaatsen die zich 

ervoor opgeven en doen zij het allemaal wegens het welzijn van de kinderen? Dat zal bij de meesten het geval zijn 

maar als je werkloos bent kun je al een eind uit de problemen komen als je een kind in huis neemt maar wie heeft er 

dan het meeste baat bij? Wij hopen dat de kinderen vertrekken die 18 jaar zijn geworden en die het tehuis toch al 

moeten verlaten. Via natuurlijk verloop zonder een gezin uit elkaar te rukken. In het verleden waren we het er ook al 

niet mee eens als een familie een kind uit het tehuis kwam ophalen om het in hun gezin te laten opgroeien. Dat kan 

veel beter zijn voor het kind en we kunnen het toejuichen maar waarom wordt het guitigste, mooiste kind uitgezocht 

die ook nog broertjes en- of zusjes in het tehuis heeft? Waarom wordt een gezin uit elkaar gehaald als er ook 

kinderen zijn zonder nog andere broers en zusjes in het tehuis?  Ook nu zijn er nog kinderen uit een gezin in het 

tehuis die steun hebben aan elkaar omdat ze in dezelfde omstandigheden zijn opgegroeid en duidelijk een 

familieverband hebben. 12 kinderen mogen in het tehuis blijven,  de kinderbescherming heeft het laatste woord. 



  We hadden allerlei hobbymaterialen gebracht en er              

werd ijverig  geschilderd,  de puzzels werden opgelost, 

het eindpunt van het doolhof werd gevonden, kortom, 

iedereen was heel ijverig bezig. De aardewerk eieren 

werden geschilderd en in de paasboom opgehangen die 

al van tevoren was geplaatst door de leiding. De 

kinderen houden van hobbyen. Bertus, de tekenaar van 

De Gelderlander, bedankt voor de vele puzzels met de 

10 verschillen die ze moesten zoeken. Deze puzzels 

hebben we ook bij het verzorgingstehuis afgegeven. 



In de vorige nieuwsbrief vermeldden we al dat we 

een niet meer gebruikte operatiekamer in een 

ziekenhuis zouden laten verbouwen tot een grote 

badkamer voor terminale patiënten. Hierboven ziet u hoe het eruit zag maar wat is het mooi geworden. Het is 

compleet met alle luxe zoals een verrijdbare aankleedtafel, een tillift maar ook in het bad nog een lift om hen 

gemakkelijker in bad te laten gaan en ook de rugleuning kan versteld worden. Ze hebben een knap staaltje werk 

geleverd en we zijn trots op hun prestaties. Dankzij sponsoring en de hulp van Saskia kunnen wij dit soort 

werkzaamheden verrichten waardoor het eindstadium van de patiënten verlicht wordt. De vrouw die het eerste in 

bad mocht glunderde. Dat ze dat nog mocht meemaken! Ook voor deze patiënten hebben we anti-doorligmatrassen 

gekocht. 

Van tevoren hadden we hier in Wijchen bij het hospice advies gevraagd over wat gebruikelijk is voor deze patiënten. 



 

Links: Edi, het zoontje van Maria 

die we In 1995 ontmoetten en 

met hulp van haar tante uit huis 

lieten plaatsen is een ijverig, lief 

en enthousiaste jongen die 

uitgelaten reageert als wij hen 

bezoeken. De meeste restaurants 

hebben op elkaar lijkende 

simpele menukaarten en dat zal 

de reden zijn dat er tegenwoordig 

in de grote steden zoveel 

Italiaanse restaurants zijn die 

goed zijn en redelijk druk bezocht 

worden. Maar bij mensen thuis 

eten is gevarieerder.  Bij Costi en 

Angela wordt er voor ons 

gebarbecued en aten we heerlijke 

brandnetels als groente en 

Viorica is de expert in het bakken van forel. Daar 

kan geen restaurant tegenop. Links een foto van 

Ben met Florin en Viorica. We hadden een diner 

met hen om te vieren dat we elkaar al 25 jaar 

helpen. Foto rechtsonder: het medische centrum in 

Turda bezochten we ook weer. Wanneer komt de 

toestemming om er een lift te plaatsen??  

 

Studenten 

In oktober komen 3 conservatoriumstudenten die op kosten van de stichting Farmezan studeren naar Nederland 

en België om bij de sponsor thuis een concert te verzorgen waarvan de opbrengst weer voor studenten bedoeld is 

die in eigen land een universitaire studie volgen en beloofd hebben om in het land te blijven na beëindiging van 

hun studie. Deze studenten zijn nodig om het land weer op de rit te krijgen. Het zijn 3 uitzonderlijke studenten. 

Een van hen haalt alleen maar tienen, een te vondeling gelegde jongen groeide op bij nonnen die al snel in de 

gaten hadden dat hij muzikaal was en hem stimuleerden en hij heeft zelfs al met het Vaticaan koor en orkest 

opgetreden en de Paus ontmoet en de dochter van een geitenhoeder die ook heel serieus aan haar toekomst 

werkt en goede resultaten haalt. Dankzij stichting Farmezan kunnen zij studeren en wij begeleiden hen en 

ontmoeten hen regelmatig. Dit is voor ons ook een heel belangrijke en mooie klus. We willen hen ook graag wat 

van ons land laten zien, daar hebben we slechts 2 dagen voor want ze gaan in oktober naar het derde studiejaar. 

Ze zijn 19 jaar oud. Ook alle andere studenten hebben heel mooie resultaten behaald en mogelijk komen er in 

oktober nog nieuwe studenten bij. Die worden via Saskia, de docenten en de sociale dienst geselecteerd want 

allen komen uit gezinnen die de universiteit niet kunnen betalen. We hadden niet verwacht dat ze zo goed aan 

onze verwachtingen zouden voldoen. Een prachtig resultaat. 



Ons nieuwe project 

gaat in september van start. Op het terrein van Saskia, foto’s links, dat 

voorheen van onze stichting was maar is geschonken aan de stichting van 

Saskia, wordt een gebouwtje geplaatst waar medische goederen uitgeleend 

gaan worden. Toen wij onze eigendommen overdroegen aan Roemeense 

stichtingen beloofden we dat we hen ook in de toekomst zouden blijven 

helpen, dat kunnen we doen dankzij uw bijdragen.  

Op het terrein waar het sociale centrum staat is ruimte genoeg voor nog een 

gebouw maar het wordt steeds moeilijker om iets te 

realiseren in Roemenië. Niet uit onwil van de 

bevolking maar de steeds veranderende en 

bemoeilijkte regels die ingevoerd worden, tot 

frustratie van vele Roemenen die hun land niet alleen 

verlaten vanwege de lage verdienste maar ook voor 

de bureaucratie die overal heerst. Dit terrein is 

2200m2. Voldoende ruimte om naast de groentetuin 

en de fruitbomen nog een gebouw te plaatsen maar 

door allerlei problemen met het verleden en het 

kadaster mag het terrein maar voor 8% bebouwd 

worden. Het sociale centrum is al 9%. Maar we 

hebben een oplossing. Er wordt een betonnen plaat 

gestort en daarop bouwen Ben, Tom en Herman een houten gebouw waar de uitleengoederen opgehaald kunnen 

worden. Dat is wel toegestaan. In september gaan we er allemaal naar toe om het op te bouwen,  voordeliger en 

degelijker om het zelf te doen. Eline, Gerrie en Ria helpen hen daarbij en koken ook zelf in het sociale centrum.  

In dit speciale geval vragen we of u aan ons wilt denken als u bijvoorbeeld krukken, urinalen, steunen of andere 

goederen heeft die wij op transport kunnen zetten.  Saskia gaat het beheren, naast alle andere mooie taken die ze 

heeft. Wij mogen de berging van een benedenbuurvrouw gebruiken voor de opslag. Tonnie, bedankt!  

Jaap Bulk Administratiekantoor bedankt voor het al jarenlang verzorgen van onze administratie. 

Tom, Eline, Herman en Gerrie bedankt voor het meewerken en meedenken met ons en de Roemenen. 

 

BEDANKT anonieme sponsors. Bedankt Stichting Millon en Stichting Fermazan – Family Capital 

Management Vught – Jacobs begrafenisonderneming  Groesbeek – Hema Wijchen – DHD Drukkerij 

Groesbeek – RK Parochie de 12 Apostelen Wijchen - Huize Rosa/Catharinahof Nijmegen – RK Antonius Abt 

kerk Nijmegen – RK kerk De Goede Herder Nijmegen – College van Diaken v.d. Protestante 

Streekgemeenten – Diaconie van de Gemeente Wijchen - Stichting Vraag en Aanbod Wijchen –Total IT 

computershop Wijchen – Senioren KBO Grave - Peter en Wilma Claassen Beuningen – Koos en Astrid 

Joosen Beuningen – R.J. Nieuwenhuis Haalderen – Wil en Jo Brukx Ravenstein – Piet en Corry Lasker 

Wijchen – Herman en Gerrie Wanders Nijmegen – Tom en Eline Pasma Grave - Mientje Cornelissen 

Wijchen – Fred en Jeanet de Groot Hilversum – Jacques en Nolly Janssen 

Geldermalsen – Jo en Trees Hendriks Gassel – Ria Jansen Vullers Wijchen 

– Theo en Ria Hendriks Nederasselt – Anny en Tonnie Schamp Neerlangel. 

Vanwege de privacywet mogen wij geen namen publiceren van personen 

die doneren maar geen schriftelijke toestemming hebben verleend. 

Vandaar dat wij enkel de naam en een voorletter schrijven en de 

woonplaats achterwege laten. Indien u alsnog per email toestemming 

geeft komt dat in de volgende nieuwsbrief. benria@kpnmail.nl 

W. Hendriks - M. Tijchon – A. Athmer -  M. de Moor – J. Zevenbergen – 

Th. Mulders – B. Bettink - P. Dekkers – C. Tijsse klasen – W. vd Ruijtenbeek 

– J. Piels – E. de Bijer – G. vd Lockant – J. Hendriks – G. Hendriks – M. Poos 

– H. van Bergen – M. Willems – C. Sas – fam. Hofs – P. Cornelissen. 
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