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Ons nieuwe project is de renovatie van een zorgcentrum waar 40 ouderen verblijven in een gebouw 

uit 1892. Jaren geleden is er een nieuw dak opgekomen en zijn er nieuwe deuren en raamkozijnen 

geplaatst. Wij gaan de binnenkant veranderen. De kamers zijn sober maar netjes met goede bedden 

en eerder hadden we al toestemming gegeven om tuinmeubels, een tillift, lakens en anti 

doorligmatrassen te kopen. Er is zelfs een gebrek aan medische middelen maar daar zal de Staat voor 

moeten zorgen. Het ligt in een arm gebied, bergopwaarts zonder geasfalteerde weg en er staat een 

ambulance omdat het dichtstbijzijnde ziekenhuis 57 km verderop ligt.  

Om privacy redenen 

wordt de plaatsnaam 

niet vernoemd en 

worden er geen 

herkenbare foto’s 

geplaatst van de 

directrice, personeel 

en de patiënten. De 

samenwerking is 

buitengewoon goed. 

Elke vraag wordt 

onmiddellijk 

beantwoord, we 

ontvingen ook alle 

documenten en dat 

is niet bepaald een 

Roemeense 

gewoonte. Met 

wederzijds respect 

wordt deze grote 

klus geklaard. 

 

In het zorgcentrum woont een 

dokter die er is voor de 

patiënten maar ook voor de 

bewoners in de omgeving 

omdat ze in Roemenie geen 

huisartsenpost hebben zoals in 

ons land. Vanwege de 

renovatie moest ze haar kamer 

opgeven en ze wilde er wel 

graag blijven wonen. 

Op kosten van de gemeente 

wordt er een woonruimte voor 

haar gecreëerd op de lege 

bovenverdieping maar dan 

moest er eerst een trap buiten 

worden gemaakt. De basis was 

gereed toen wij er een paar 

dagen later vertrokken. De 

trap leidt naar de deur boven het schuine afdak. Een ambulance is ook aanwezig omdat het 

ziekenhuis 58 km verderop staat. Een chauffeur heeft een ruimte in een ander gebouw. Het gehele 

complex bestaat uit 4 gebouwen.  



  

Het was onze bedoeling om de eetzaal in het tehuis voor ouderen in Turda, ons allereerste grote 

project dat in 2003 geopend werd, te vergroten maar de vergunningen bleven te lang uit en na bijna 2 

jaar besloten wij om het roer om te gooien en een ander tehuis te helpen. Dat was een heel goed 

besluit want niet eerder zagen wij een onderkomen voor ouderen waar zo dringend hulp nodig was. 

Hoewel de Staat en de gemeente de kosten op zich moeten nemen blijft er, na de verzorging van de 

bewoners, geen geld meer over om noodzakelijke veranderingen door te voeren. Een verzoek aan de 

EU voor een bijdrage werd afgewezen.  

In april zouden wij het gaan bezichtigen, helaas, door het Corvid 19 virus moesten wij de vlucht 

annuleren. We hadden echter al zoveel informatie over het tehuis, tientallen brieven, foto’s, 

vergunningen, bouwtekeningen enz. waren uitgewisseld en we wisten zeker dat we hiervoor wilden 

gaan maar natuurlijk pas als we het met eigen ogen hadden aanschouwd.  We waren nog optimistisch 

maar helaas, het virus nam in Roemenië in hevigheid toe en dat hield in dat we steeds ons bezoek 

moesten uitstellen. Uiteindelijk besloten we, ondanks dat Roemenië code oranje had en alleen 

noodzakelijke reizen waren toegestaan, toch te vertrekken en dan zo kort mogelijk in het land te 

verblijven. We hadden het ministerie van Buitenlandse Zaken op de hoogte gesteld van ons bezoek 

zodat we meteen gewaarschuwd zouden worden als onverwacht de grenzen gesloten zouden worden. 

Gelukkig is dat niet nodig geweest. Wij waren de enige Nederlanders op de heen- en terugvlucht en 

we moesten na thuiskomst 2 weken in quarantaine maar dat mocht de pret niet drukken, de aannemer 

kan nu 3 maanden vooruit met de werkzaamheden die in het contract staan beschreven. Het wordt in 

3 fasen gerenoveerd. 

De bestaande kamers zijn netjes, betegeld tot ooghoogte, hygiënisch en verzorgd. Er staan 2, 3 of 4 

bedden op een kamer. Daar hoeft niet zoveel aan te veranderen behalve rookmelders ophangen en 

enkele tv’s maar het belangrijkste is momenteel dat we aan nachtkastjes kunnen komen zoals links 

op de foto staat, met een klep die als tafel gebruikt kan worden, handig voor bedlegerige patiënten. 

Er zijn televisies maar niet in elke kamer en de bijbehorende toiletten moeten worden aangepast. Ook 

de gangen zijn betegeld en zien er schoon uit. Dat was een meevaller.  



De wasruimte, ook in 

de kelder en te 

bereiken via een 

donkere trap, is het 

slechtste deel van het 

gebouw. Omdat 

incontinentiemateriaal 

erg duur is moeten 

alle lakens 

voorgespoeld worden 

wat in oude baden 

gebeurt. Daarna 

stoppen ze dat in  

huishoudwasmachines 

die dan veel te zwaar 

beladen zijn waardoor 

de lagers het begeven. 

De was wordt 

opgehangen op een 

zolder, foto rechts-

onder. Deze gehele 

kelderverdieping moet 

gerenoveerd worden, 

ook moet er een 

bedrijfswasmachine 

worden gekocht en 

een droogtrommel. 

Om die in de kelder te  

plaatsen moet er een 

groot raam worden 

geplaatst omdat het 

niet mogelijk is om 

door de smalle deuren 

en trap groot materiaal 

naar beneden te 

brengen. Het wordt 

een hele maar 

noodzakelijke klus om 

deze verdieping onder 

handen te nemen maar 

dat is pas het tweede 

plan. 

  

Omdat er geen eetzaal in het gebouw is en dus ook geen recreatie worden 3 kamers opgeofferd om daar een eetzaal te 

kunnen maken maar die kamers zijn noodzakelijk dus worden 2 gebouwen door een corridor met elkaar verbonden 

zodat er in het tweede gebouw ook kamers worden gerealiseerd. Dat gebouw is erg oud, er zijn zelfs geen vloeren in 

de ruimten. Voor de eetzaal moeten muren worden afgebroken, ijzeren balken geplaatst en de heren- en damestoilet 

moeten worden opgeknapt. Behalve meubilair komt er een grote tv en we zorgen voor puzzels, spellen en 

hobbymaterialen waar wij hen zelf wegwijs in willen maken zodat het leven van de bewoners meer variatie en 

ontspanning krijgt. We hebben al verschillende voorstellen geopperd en daar wordt enthousiast op gereageerd. Ook op 

de mogelijkheid dat bewoners er zelf een kopje koffie of thee kunnen zetten. Er kan ook gratis ontspanning worden 

geboden, wij opperden de suggestie om als de eet/recreatiezaal is gerealiseerd een zangkoor uit te nodigen, kinderen 

kunnen tekeningen maken en uitdelen en in elk dorp is wel een dansgroepje, veelal in folkloristische kleding, je maakt 

alle ouderen blij met  zo’n vrolijke noot. En via een groot scherm kunnen ze naar Andre Rieu kijken, hun grote 

favoriet en we kunnen ook natuurvideo’s brengen of ter plekke kopen.  



In de keuken moeten veel veranderingen 

plaatsvinden. De enorme houtkachel moet 

vervangen worden door een elektrische 

kookplaat, deze kachel neemt veel teveel 

plaats in en wordt met hout gestookt om voor 

40 personen plus het personeel te koken. De 

keuken is in de kelder, er zijn alleen kleine 

raampjes waardoor de temperatuur tot 40 

graden kan oplopen. De afzuigkap heeft geen 

motor. 

Hout, gas, elektriciteit, alles is duur en er 

wordt gezocht naar de goedkoopste oplossing. 

Dat zal waarschijnlijk elektrisch koken 

worden en dan willen we, als de kosten het 

toelaten zonnepanelen plaatsen zodat het 

betaalbaar blijft en tevens veel beter voor het 

milieu. Er moeten grote koelkasten worden 

aangeschaft maar ook kleine materialen zoals 

een mixer. Er komt een goederenlift omdat nu 

alle maaltijden vanuit de kelder naar boven 

moeten worden gebracht en voordat iedereen 

zijn maaltijd heeft hoeft er niet meer geblazen 

te worden!   

Plan 1 bestaat uit het maken van slaapkamers 

in het andere gebouw.  

Plan 2 omvat het slopen van muren om een 

eetzaal te maken en de corridor tussen de 2 

gebouwen plus de noodzakelijke aanpassingen 

in de kamers en toiletten. Daarna volgt pas het 

3de plan om de gehele keuken- en wasruimte te             

vernieuwen. 



Mariana is al vanaf onze 

eerste reis naar Roemenië, in 

1993, onze beste Roemeense 

vriendin. We hebben een 

enorme bewondering voor 

haar doorzettingsvermogen 

om zelf iets te bereiken en 

onder haar moeilijke 

omstandigheden blijft ze een 

vrolijke en begripvolle 

vrouw. Zij was degene die 

ons verwees naar het 

zorgcentrum en recent een 

beroep op ons deed voor een 

jonge studente. In de vorige 

nieuwsbrief zag u een foto 

van het geamputeerde been 

van deze vrouw, foto 

linksonder. Ook de 

doorbloeding van haar 

andere been is slecht, die voelt zo koud aan dat we een tweede amputatie vrezen. Haar schoondochter helpt 

haar en er was een rolstoel beloofd maar ze komt er niet voor in aanmerking. Wij willen zorgen voor een 

rolstoel maar kunnen vanwege corona voorlopig niet naar Roemenië. Ze woont zo achteraf dat de transporten 

niet in de buurt komen en daardoor de kosten hoog zijn. Wij kunnen het nog niet brengen omdat het aantal 

geïnfecteerde Roemenen erg oploopt maar met een grotere vracht is het de moeite om te transporteren. Wij 

gunnen het deze vrouw dat ze ook nog eens een keer naar buiten kan. Heeft u een rolstoel over, krukken, een 

looprekje of incontinentiemateriaal dan houden we ons aanbevolen. Als reizen weer enigszins mogelijk is 

willen we met eigen vervoer naar Roemenië gaan om het te bezorgen. Als dit niet tot de mogelijkheden hoort 

zullen we een transportbedrijf moeten inschakelen want we proberen altijd zoveel mogelijk in Roemenie zelf 

te kopen, er is zoveel te koop daar maar soms is het 

kwalitatief hier beter of moderner. 

De doorgaande wegen zijn over het algemeen goed in 

Roemenië maar om ons hotel te bereiken werd de afstand 

dubbel zo groot omdat alle kuilen ontweken moesten 

worden. Er waren wel hotels dichter in de buurt van het 

zorgcentrum maar die hadden gedeelde badkamers en 

minder luxe vinden we niet erg maar we willen wel het 

gebruik van een privé badkamer. 



Studenten 

Het corona virus maakt het moeilijk voor ons om weer nieuwe kandidaten uit te kiezen die mogen starten met 

een studie aan een universiteit. Saskia, bij u allen bekend, heeft met zorg alle kandidaten benaderd, ze hebben 

een brief geschreven met hun doelen en motivaties en ook wij hebben die brieven doorgestuurd gekregen. Ben 

en ik hebben afzonderlijk van elkaar onze keuzes gemaakt en na afloop bleek dat wij dezelfde jongeren 

aanwezen als kandidaat. Saskia had ook haar keuzes gemaakt, die week slechts bij een leerling af en toen ze 

het motiveerde waren we het eens met haar. De definitieve keuze volgt nog, Saskia behandelt de selectie. De 

meeste jongeren die vanwege geldgebrek niet kunnen studeren komen uit gebroken gezinnen waarbij het 

opvalt dat de vaders er minder de verantwoording nemen voor hun kinderen. Ook na het overlijden van een 

van de ouders komen de gezinnen vaak in de financiële problemen. De studenten die uitgekozen worden zijn 

degene die zeer hoge cijfers halen en daardoor een beurs ontvangen maar de ouders hebben niet het salaris 

waardoor ze kamerhuur kunnen betalen en voor levensonderhoud. De universiteiten zijn in de grote steden en 

daar is het leven veel duurder dan hun huidige woonplaats.  

Toch maakten we vorig jaar een uitzondering voor een meisje uit uitzonderlijk slechte leefsituatie. Ze heeft 

geweldig haar best gedaan, ze heeft heel hoge cijfers gehaald. Ook nu hebben we weer een meisje die we het 

gunnen om een studie te kunnen volgen. Ook haar thuissituatie is bijzonder slecht. Om de middelbare school 

te kunnen volgen moest ze na schooltijd al allerlei bijbaantjes hebben zoals op het land werken en oppassen 

op kinderen. Ze is heel serieus en we gunnen haar de studie van harte. Juist de studenten zijn zo belangrijk om 

het land te stimuleren naar een beter niveau. Ze tekenen allen een contract dat ze niet naar het buitenland 

zullen uitwijken maar daar kunnen wij niet voor 100% zeker van zijn. 

Voor degene die aanwezig waren bij het concert van onze 3 conservatoriumstudenten in oktober in De 

Schakel te Wijchen is het wel leuk om te vermelden dat hun studie voortreffelijk verloopt. Iustin heeft voordat 

het virus uitbrak vaker opgetreden en stuurde ook foto’s van 

de opera over de val van Ceausescu waar hij een hoofdrol in 

had. George is een zeldzaam goede leerling, hij heeft het 

afgelopen jaar alleen maar tienen bij zijn examens gehaald. 

Studie is voor hem belangrijker dan vermaak. Andreea verloor 

haar vader aan corona, haar moeder was ook besmet en 

gelukkig inmiddels genezen maar Andreea’s studie heeft er 

niet onder geleden. Met prachtige cijfers gaat ook zij het 

laatste studiejaar in. Alle 3 zijn ze heel serieus met hun 

toekomst bezig en willen hierna de 2 jarige opleiding voor de 

master doen. 

Miruna is de eerste afgestudeerde studente. Ze studeerde in 

Boekarest economie en gaat nu verder voor de master. Voor 

slechts een student was de opleiding te moeilijk, zijn bijdrage 

is gestopt. Jammer voor hem maar alle andere 18 studenten 

hebben uitstekende resultaten gehaald. Vier studenten hebben 

hun studie afgerond waarvan er 2 doorgaan   

voor de master waarvan een van hen heeft geschreven dat hij 

de kosten voor eigen rekening neemt omdat hij een bijbaan 

heeft en hij schreef dat we dat geld beter konden gebruiken 

voor een ander die de droom heeft om te gaan studeren maar 

de financiële middelen niet heeft. We zijn extra trots op hem! 

Waar we ook trots op zijn? 

Op uw giften, anonieme schenkingen, uw medeleven en 

aandacht voor anderen, het verwezenlijken van onze droom: 

het leven weer de moeite waard maken voor hen die het zo 

moeilijk hebben. En we hopen dat we alle werkzaamheden, 

dankzij u, kunnen voltooien in het zorgcentrum.  



Alle sponsors van het afgelopen jaar, heel hartelijk dank. Ook dank aan al onze 

anonieme sponsors..Dankzij jullie allen kunnen we minderbedeelden helpen. 

De vastenactie van de Nijmeegse kerken: De R.K. Antonius Abtkerk-H. Stefanuskerk,  

R.K. De Goede Herder en Huize Rosa/Catharinahof. De afscheidsactie van Kees Boot:  

C. Tonnaer, Veiligheidsregio Brabant Noord, de gemeente Cuyk, werkorganisatie CGM.  

De stichtingen: Stichting Fermazan, Stichting Milon, Stichting Family Capital Management, 

Stichting Benveh en Stichting Vraag en Aanbod. Wijchense kerken: RK parochie de 12 

Apostelen, Diaconie van de gemeente Wijchen, Diaconie van Diakenen Prot. Gemeenten.  

Hema Wijchen, Jaap Bulk Administratiekantoor Wijchen, DHD Drukkerij Groesbeek, Mijn 

Huis Makelaardij Heemstede, Jacobs Begrafenisonderneming Groesbeek, LRTP Thijssen, 

Total It computershop Wijchen, Relinde Mode Wijchen, Senioren KBO, N.O.D. Velp,  

Particuliere donaties in willekeurige volgorde: G. vd Lockant Gassel, C. Sas Wijchen, Piet en 

Corry Lasker Wijchen, Wim en Riet v. Pelt Wijchen, B. Bongers, A. Athmer De Bilt, fam. 

Romviel Beuningen, W. Brukx Ravenstein,  J. H. Zijlmans Beuningen, Jo en Trees Hendriks 

Gassel, Maria Tychon Wijchen, Theo en Ria. Hendriks Nederasselt, Henk en Annemarie van 

Bergen Beuningen, Anny en Tonnie Schamp Neerlangel, Wil en Stini Hendriks Wijchen, heer 

en mevr. Dekkers Nijmegen, Jeanet de Groot Hilversum, Herman en Gerrie Wanders 

Nijmegen, Mientje Cornelissen Wijchen, Kitty van Kampen Den Haag, fam. Canta Nijmegen,   

Jacques en Nolly Jansen Geldermalsen, R. Nieuwenhuis Haalderen, Theo en Marnie de la 

Ruelle Tjuchem, Ridi Ooms, A. vd. Straten,  H. vd Pluijm Nijmegen, F. Wooning Lent, J. 

Zevenbergen Ruinen, Henny Bekker Wijchen, Eef en Toos de Beijer Leuth, Anja Straten 

Wanroy, M. Vervaat,  M. Hendriks, P. de Hondt Malden, Anja de Heus Wijchen, Gerard 

Hendriks Wijchen, Tom en Eline Pasma Grave, Koos en Astrid Joosen Beuningen, Wil en 

Carla Otto Wijchen, Theo en Marja Mulders Groesbeek, B. Bettink Nijmegen, C. Tijsse 

Klasen Nijmegen, Ria Jansen Wijchen, Peter en Wilma Claassen Beuningen, J. Piels 

Nijmegen,  M. de Moor Wijchen, W vd Ruijtenbeek Malden, J. Hendriks Nijmegen. 


