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Het zorgcentrum is nog niet gereed maar de voltooiing 

nadert. Het heeft veel langer geduurd dan de bedoeling was 

maar er is maar één aannemer in die omgeving en die 

wordt ook geregeld gevraagd om klussen te doen voor de 

gemeente en particulieren en vanwege corona konden wij 

er niet naar toe om meer druk op de werkzaamheden te 

zetten. Het belangrijkste is dat de aannemer betrouwbaar 

is, daar zijn wij van overtuigd en ook de directie van het 

centrum werkte goed mee maar de kennis van de moderne 

manier van werken ontbreekt. Dat is niet alleen het geval 

voor de renovatie maar ook over de aanschaf van de 

goederen. Maar het resultaat geldt dus we zijn tevreden 

ook al was het vanwege corona de moeilijkste klus voor 

ons in de 28 jaar dat we er werken. Momenteel zijn er 236 

brieven door ons verstuurd want er was zoveel om uit te 

leggen. Ruimtelijk inzicht ontbreekt maar het fijne is dat 

het vertrouwen in Ben groot is en ze zich voegen naar zijn 

raadgevingen. Het moet voor hen ook heel moeilijk zijn 

geweest om telkens aanwijzingen te krijgen maar we lieten 

hen ook steeds kiezen, tenslotte is het hun gebouw.      



We startten met het 

kopen van 

tuinmeubels zodat de 

bewoners buiten 

konden zitten.  

Omdat ze elektrisch 

wilden gaan koken, 

wat duur is voor hen, 

startten we met het 

plaatsen van 

zonnepanelen omdat 

er geen gasleidingen zijn. De eetzaal is klaar 

en ook de 6 nieuwe slaapkamers, douches, 

toiletten en een voorziening voor de 

nachtzuster. Er is een corridor geplaatst 

tussen de 2 gebouwen waardoor ze nu met 

elkaar verbonden zijn.  

Een bedrijfswasmachine en droogtrommel 

zijn geplaatst maar daarvoor moest er eerst 

een groter raam worden geplaatst omdat de 

gangen te smal zijn om de machines in de 

kelder te zetten. De wasruimte is betegeld en 

er is een extra opslagruimte gekomen, 

daarvoor moesten muren worden gesloopt 

en ook die ruimte is betegeld. Een groot 

elektrisch fornuis met extra grote kookplaten 

is besteld. De levertijd laat even op zich wachten, het wordt via Nederland geleverd want dat is €2.600,-- 

goedkoper dan wanneer we het in Roemenië kopen. Ongelooflijk maar waar. Ben zoekt alle materialen en 

goederen op Roemeense sites op en geeft dat dan aan de directrice door. Ze is blij met die hulp en wij 

besparen hiermee want er kwamen allerlei onvoorziene maar terechte kosten bij maar we zijn dankbaar dat 

dit allemaal gerealiseerd kon worden dankzij sponsoring. De eetzaal is voorzien van een grote tv, een 

keukentje met een koffiezetapparaat, waterkoker, nieuwe tafels en stoelen. Een bedrijfsafwasmachine is ook 

besteld. De afzuigkap die er al hing bevatte geen motor, die komt er nu en  tevens een warmhoudwagen voor 

de maaltijden. Een gebouw uit 1892 moderniseren, wie had gedacht dat we daar nog aan konden beginnen? 

Dankzij u allen kunnen wij niet alleen de 40 bewoners een beter leven geven maar ook het personeel die op 

een houtkachel in de kelder de maaltijden moest verzorgen. Om het wat gezelliger te maken brengen wij bij 

de volgende reis schilderijtjes maar ook puzzels, spellen en knutselmateriaal. De bewoners zijn vooral blij 

met de eetzaal/recreatiezaal. Een van de bewoners vatte het mooi samen: Nu voelen we ons weer deel 

uitmaken in de gemeenschap. Inderdaad, hun situatie was zo slecht, het leek of ze er niet meer toe deden. 

Alleen al de aandacht doet hen goed. Geld voor een renovatie was er niet en de EU werd benaderd maar ook 

zij konden niets voor hen doen. Na ons volgende bezoek ontvangt u een uitgebreide nieuwsbrief. Dat bezoek 

zal in het teken staan van de 24 studenten die ondanks corona en videolessen geweldige resultaten hebben 

geboekt, slechts 2 twijfelgevallen hebben we, de rest heeft zelfs geen enkele onvoldoende. Ondanks 

haperende verbindingen. We ontmoeten hen allemaal en dat is fijn want we hebben nu studenten die we 

nooit hebben ontmoet, wel samen met Saskia beoordeeld wie wel en wie niet in aanmerking zou komen. De 

meeste van hen komen uit gebroken gezinnen, slechte 

familieomstandigheden of uit arme gezinnen. Ook is 

Saskia een keer op ons verzoek naar het zorgcentrum 

gegaan om het een en ander te verduidelijken.  

Een van de bewoners vierde haar 100ste verjaardag. Wat 

fijn dat ze nog kan genieten van de mooie ruimte.  

Dank aan alle sponsors en blijf aan ons denken, we 

hebben al weer een plan! Groeten van Ben en Ria 
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