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Opening snoozelruimte Turda
Kerstpakketten voor ouderen

juli / augustus
Het was noodzakelijk om
telkens te inspecteren hoe
de bouw verliep. We
bezochten de burgemeester
die zijn beloften nakwam,
we plaatsten de vlag in top
en zochten de kleuren uit
voor de dakplaten, de
binnen- en buitenmuren.
Saskia had haar voorkeur al
aangegeven, zij moet er
immers wonen. Foto rechtsonder: Toen we bij de altijd
gastvrije Angela een maaltijd kregen kwam er onverwacht
een koe voorbij gelopen.

september – oktober
De bouw van het centrum ging niet bepaald van een leien dakje en dat was de reden dat wij dit jaar
maandelijks, van maart tot en met november, naar Roemenië moesten. De bouw zou klaar zijn in
januari 2013 maar het einde zou nog lang niet in zicht zijn geweest als we niet telkens opnieuw de
puntjes op de i waren blijven zetten. Voor ons was dit het moeilijkste project dat we hebben
gerealiseerd maar het eindresultaat mag er zijn. Ondanks alle problemen zijn we erg trots op dit
gebouw dat op een degelijke en solide manier is gebouwd. Kwalitatief is het juist een van de beste
gebouwen waar we ons voor hebben ingezet. Saskia kan nu de werkzaamheden uitbreiden die
voorheen in haar eigen kamer en keuken plaatsvonden. We hebben Saskia leren kennen toen we bij
een vriendin van haar kleinschalige hulp boden. Toen we een grote donatie ontvingen wisten we
meteen dat we met haar in zee wilden gaan omdat we bewondering hadden voor haar werkwijze en
inzet. In januari 2012 richtten we een gezamenlijke stichting op: Impreuna spre viitor (samen naar de
toekomst) Zonder Roemeense stichting konden wij geen terrein kopen. Nu, 2 twee jaar later, draait
het centrum op volle
toeren. Saskia blijft
haar werkzaamheden
uitvoeren, samen met
Angela en Lunita, zoals
ze dat voorheen ook
deden. Saskia heeft
haar eigen woonruimte
in het gebouw. Er is
een contract samengesteld zodat we allen
zekerheden hebben
over het verloop. Toen
we op 21 september
arriveerden om alles te
controleren, de
opleveringspapieren te
ondertekenen en
daarna te gaan werken
waren er nog minstens
15 personen van het
aannemersbedrijf aan
het werk. Jammer voor
ons, helaas. Tom,
Herman, Eline en Gerrie
arriveerden een dag
na ons in Onesti en we
konden starten met de
werkzaamheden
waaraan iedereen met
goede moed begon.

We waren gewaarschuwd. Ondanks alle pogingen van Saskia en Angela hadden we geen gas. Er
moesten 5 keukens geplaatst worden door Ben, Tom en Herman maar dat kon niet als de leidingen
nog niet binnenshuis waren aangelegd. Verwoedde pogingen waren mislukt, tja, de bureaucratie
speelt een grote rol, maar dankzij enkele goedwillende mensen kwam het in orde. Dat gold alleen
voor de binnenleidingen maar dan kon het werk in ieder geval doorgaan. Wat we niet wisten was
dat er ook geen water was. Alleen bouwwater dat we buiten konden aftappen. Elektriciteit hadden
we wel dus het water werd gekookt in 2 camping waterkokers. Dat ging prima maar erg langzaam.
Eline en Gerrie hebben het ondankbaarste werk opgeknapt omdat er een grauwsluier zat op alle
ramen, tegels en vloeren en ze hebben zich er hard voor gemaakt maar op 4 oktober was alles
schoon, de keukens waren geplaatst, alle werkzaamheden waren verricht dankzij allen, inclusief
Saskia, Angela, Bertine , Wilco en de Roemeense vrijwilligers konden we opgelucht adem halen.
Omdat we geen gas hadden, dus geen kook- en douchemogelijkheden en geen functionerende
toiletten waren we verplicht om in het hotel te blijven. Dat was een kostenpost waar we niet op
gerekend hadden. Later zorgde Angela voor een butagasfles en een 4pits gasfornuis.
De gezamenlijke maaltijden werden toen de gezelligste momenten van de dag, ondanks dat de
kamers vol lagen met gereedschap en kleding van de werknemers. Na aankomst van Alice en haar
neef Steef konden we ook hen een maaltijd aanbieden.

Twee emmertjes water halen, hoe vaak hebben we dat niet gezegd?
Telkens moest er buiten bouwwater gehaald worden voor de
schoonmaakwerkzaamheden. Ook waren er nog veel kleine
mankementen maar voor de opening was al een deel opgelost en we
hebben veel vertrouwen in de goede uitvoerder, de rest zal ook nog
gebeuren. In Nederland is het immers niet anders?

Op scholen in naburige dorpjes brachten we voor
elk meisje een pop of een barbie en voor de
jongens knijpkatjes omdat die zonder batterij
werken. Op de school waar enkel zigeunerkinderen
komen was er geen kachel aan terwijl de
temperatuur om het vriespunt lag en er was
nauwelijks schoolmateriaal. Op de andere scholen
was het lekker warm. Hoezo discriminatie? Er was maar één meisje op die school, ze gaan immers
trouwen en krijgen al heel jong kinderen. dus waarom moeten ze ook nog leren?

We brachten een pakket levensmiddelen naar het verzorgingstehuis in Solont en naar enkele arme
gezinnen. Sommige hebben geen kans op een beter leven. Als ze werken als dagloner worden ze
zwart uitbetaald maar als er geen werk is heb je ook geen inkomen. Geen werk als dagloner
aannemen betekent dat je werkloos thuis zit dus voor hen is er geen keuze. Het minimumloon ligt
op € 155,-- per maand. Onderweg genoten we van de herfstkleuren.
De naam van het gebouw “OAZA” heeft dezelfde betekenis als het Nederlandse oase. Alice en Steef
hadden we uitgenodigd om het gebouw te openen. Alice was de aanleiding om te starten met de
bouw. Ze onthulde een marmeren plaquette met een toepasselijke tekst over haar overleden man.

Bij de opening werd gespeecht en de hapjes stonden klaar voor de genodigden. ‘s Avonds hebben
we met een klein select gezelschap in het gebouw gegeten want ook in Roemenie heb je
cateringbedrijven. Het was heel gezellig om samen terug te blikken over de afgelopen periode en
onze dank gaat uit naar alle hulpvaardige mensen en de vele sponsors.

Het was geweldig dat Alice en Steef erbij waren maar aan alles komt een eind dus nadat we hen
naar Boekarest hadden gebracht voor de terugvlucht reden wij naar Fundu Moldovei waar de
kinderen van ons kindertehuis ons verwachtten. Bijna alle kinderen waren aanwezig en het is fijn
om hen allen weer te zien. We genieten er telkens van. De meisjes waren erg blij met de barbies
die we voor hen hadden. Goederen nemen wij niet meer in maar ja, wat wegen barbies nou. En zo
zijn er geregeld uitzonderingen. Ons verblijf was maar kort want we moesten weer terug naar het
westen van het land, er wachtte nog een opening op ons.

Plannen voor 2014
We willen het rustiger aan gaan doen omdat ons privéleven het afgelopen jaar nogal eens onder
druk kwam te staan. Het bloed kruipt echter waar het niet gaan kan en we gaan ons inzetten voor
de ouderen maar er liggen in het sociale centrum en in ons kindertehuis ook nog werkzaamheden
op ons te wachten. Onze stichting, eigenaar van 3 gebouwen, heeft daarmee ook verplichtingen.
Met hulp van de Roemenen en van u blijven wij in staat om onze werkzaamheden voort te zetten.
Stichting Hulp aan Roemenië banknr. 135454700

In Turda werd
de snoozelruimte
officieel door een
metropolit
geopend, een
gelijkwaardige
functie als een
kardinaal. De
benodigde
materialen voor
gehandicapte
kinderen in dit
dagcentrum werden
geleverd door een
Nederlandse firma.
We werkten hier
samen met
Stichting Hulp uit
Oost Europa uit Landerd, Noord Brabant. Zij brachten ook alle materialen naar het medisch
centrum. Van hen was ook een delegatie bij de opening aanwezig. Een prima samenwerking
omdat we samen hetzelfde doel nastreven, het leven menswaardiger maken voor degene die daar
zelf niet toe in staat zijn zoals ouderen, gehandicapten, straatkinderen enz. De manager, preot
Florian en zijn medisch team, geven naast therapeutische behandelingen ook bezigheidstherapie.
Kortom, een uitstekende samenwerking tussen alle partijen. In november waren we weer in de
buurt en bezochten we hen nogmaals, ze waren trots omdat alles aan hun verwachtingen voldeed.

De bejaardenbond in Turda.
In 2009 hebben we samen met onze vrijwilligers en
Roemenen 4 weken lang gewerkt om een oud en totaal
vervallen gebouw op te knappen. Het was hard maar ook
heel dankbaar werk. Vanwege de financiën konden we de
lange gang niet voorzien van een nieuwe vloer en dat bleef
een doorn in ons oog. We hebben het nu laten opknappen
door er vinyl in te laten leggen.
Bij de notaris werd
november 2013
het contract tussen
onze stichting, die
van Saskia en onze
gezamenlijke
stichting ondertekend. Een uitzonderlijke formule
maar het biedt
zekerheid aan onze
stichtingen.

Wat een dankbaar werk is het om iets te
kunnen geven aan de ouderen, de armste
bevolkingsgroep. Voor de zieken onder hen
werd het later thuis bezorgd. We zijn blij dat
we dit werk konden herhalen.

We maakten,
samen met het
bestuur van de
bejaardenbond, 50
kerstpakketten voor
de armste ouderen
in Turda waarna
het koor voor ons
kerstliederen,
zong, Ik hou van
Holland en Tulpen
uit Amsterdam.
Trots waren ze op
de hesjes van het
Wijchense Senioren
Huttenkamp Orkest.

Het is al weer 10 jaar geleden dat het verzorgingstehuis in Turda
werd geopend. Inmiddels wonen er 94 ouderen. De bewoners
zijn zo blij dat we hen niet vergeten zijn. Een 92 jarige, nog heel
fit, zei verheugd dat ze wist dat we hen niet zouden vergeten
maar dat zij ook op ons had gerekend en ze haalde 3 door haar
zelf gehaakte kleedjes tevoorschijn. Iedereen ontving een klein
kerstgeschenkje. Rechts ziet u een meisje dat gebruik maakt van
de faciliteiten in de snoozelruimte.

Sociaal centrum OAZA in gebruik genomen.

Opvang voor straatkinderen door
hen te laten douchen, een warme
maaltijd te gebruiken, hun kleding
te laten wassen, lessen te volgen,
maar vooral aandacht aan hen te
schenken. Extra kamers voor
noodgevallen, consultatiebureau
voor moeders met kleine kinderen,
jongeren uit probleemgezinnen die
leren computeren, koken en
naaien. Huiswerkbegeleiding, het
sociale centrum biedt hulp aan
jongeren om een zelfstandig
bestaan op te bouwen .

Sponsoring
Het waren 2 heftige jaren voor iedereen die meewerkte om dit gebouw te realiseren en dat geldt
niet alleen voor ons beiden maar ook voor Saskia Verdoes en voor Angela Costea. Zij waren de
personen die ter plekke overal achteraan moesten gaan, al onze vragen moesten beantwoorden,
contacten moesten leggen, vergunningen en formulieren moesten aanvragen en die soms van het
kastje naar de muur werden gestuurd. Niemand kan werken zonder de hulp van anderen maar
zonder hen zouden we er niet eens aan begonnen zijn. Een woord van dank is voor velen op zijn
plaats maar voor hen geldt dat in het bijzonder. Het gemeentebestuur van Onesti zijn we dankbaar
voor alle hulp en zonder Alice Athmer was het project nooit van de grond gekomen. We vergeten
haar verrassende telefoongesprek nooit meer nadat ze over ons gelezen had, dat was het startsein
voor dit geweldige gebouw. 3 Brabantse stichtingen hebben ons groot gemaakt. Wat begon met
kleding, speelgoed en goederen inzamelen groeide uit tot een organisatie waarbij velen betrokken
raakte. Dat begon met de bouw van een verzorgingstehuis voor ouderen via een buitengewone
donatie en dat werd gevolgd door de 3 Brabantse stichtingen die ons financieel geweldig hielpen
met de bouw van een kindertehuis, een medisch centrum en nu het sociale centrum. De juiste
mensen kwamen we steeds op ons pad tegen. De stichting uit Zeeland droeg een grote steen bij
gevolgd door de stichting De Ziekenfondsbode. Bedankt Herman, Gerrie, Tom, Eline, Jo en Wil
voor jullie hulp, de Huttenkamp Wijchen voor alle meubels en goederen en DHD Drukkerij uit
Groesbeek voor hun aandeel in het promotiemateriaal en omdat we ook dit jaar weer zijn
uitverkozen als het goede doel dat een kerstbijdrage ontvangt. Geweldig! Keuken en Bad uit
Wijchen bedankt voor de sponsoring bij de aanschaf van 5 keukens, Jaap Bulk
Administratiebureau Wijchen voor de boekhouding en de mevrouw waarvan we jaarlijks een
legaat ontvangen zijn we ook veel dank verschuldigd alsook de mevrouw die de levensmiddelen
schenkt aan een verzorgingstehuis. Verder dank aan: Stichting Het Vierkerkenhuis Hilversum HEMA Wijchen – Rolstoelservice Nijmegen – SKG Prot. Streekgemeente Druten – Parochie De
Goede Herder Neerbosch Nijmegen – Parochie de 12 Apostelen Wijchen – R.K. Antonius Parochie
Hees Nijmegen - Barry Emons Spelmateriaal Zeeland – Senioren KBO Grave – Operational Care
Nijmegen – Zaal Sterrebosch Wijchen – Chinees Restaurant Asia Wijchen – Autobedrijf Megens
Wijchen - Jewels & Trends Wijchen – Schoenhandel Sengers Wijchen – Hormes Bouwmaterialen
Wijchen – Mode en Design Grave - Smulders Tweewielerspecialist Wijchen – Berki Brandbeveiliging
Wijchen – Eye Wish Opticiens Wijchen – Foto de Vakman Wijchen – fam. Jaspers Grave – Herman
en Gerrie Wanders Nijmegen – Wil en Lily v.d. Ruytenbeek Malden – Wil en Jo Brukx Ravenstein –
Jo en Trees Hendriks Gassel – Mevrouw van Woezik Wijchen – Fam. Van Uuden Wijchen – Mevr.
v.d. Lockant Gassel – Berry Thijsse Klasen en Cees Bettink Nijmegen – Hr. G. Noorland Wijchen –
Mevr. Hopman Kuipers Nijmegen – Wim en Riet van Pelt Wijchen – Wil en Carla Otto Wijchen –
Heer en mevr. Olsthoorn Rotterdam – Mevr. Neijenhof Hahn Nijmegen – Ria Jansen Vullers Wijchen
– Maria Groenen Wijchen – Arnold en Thea Hendriks Wijchen - Mien Cornelissen Wijchen – Henny
Bekker Arts Wijchen – Frans Wooning Lent – Henk en Annemarie van Bergen Beuningen – R.
Nieuwenhuis Haalderen – J.P.M. Hendriks Nijmegen – G. Westendorp Nijmegen – Hr. en mevr.
Hermens Nijmegen – Mevr. H. Theissen Zeist – An en Theo Straten Nijmegen – Wil en Stini
Hendriks Wijchen – Theo en Marja Mulders Groesbeek - Floriana Markis Duitsland - Anny en
Tonnie Schamp Ravenstein - Mevr. J. Zevenbergen Ruinen - fam. v.d. Broek Wijchen. Ook de
anonieme sponsors bedankt voor uw bijdragen en het vertrouwen dat u in ons stelt.
U weet dat er bij ons niets, maar dan ook niets aan de strijkstok blijft hangen. Er worden geen
salarissen uitbetaald, we ontvangen alleen een vergoeding voor werkelijk gemaakte kosten.

