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Foto boven:
Behandeling in het medisch
centrum SF. Irina, geopend in
2009. Het gebouw en de bus
voor rolstoelvervoer is door
onze stichting gefinancierd,
het terrein door de gemeente
evenals medische apparatuur en
de Orthodoxe kerk zorgde voor
de inrichting.
Foto links:
De aanbouw van het
verzorgingstehuis voor ouderen
in Turda, geopend in 2003 en
grotendeels gefinancierd door
onze stichting met hulp van de
Roemenen en enkele grote
Nederlandse stichtingen.
Inhoud:
Medisch centrum
Werkzaamheden in kindertehuis in Fundu Moldovei
Werkzaamheden in kindertehuis te Gura Humorului
Sponsorlijst.

Reis mei en oktober 2010
In de laatste nieuwsbrief brachten we u
op de hoogte van ons plan om een
kindertehuis in Gura Humorului te
helpen. Het tehuis is niet te vergelijken
met het tehuis dat door ons, dankzij
onze grote sponsors, is gebouwd en dat
5 jaar geleden werd geopend. De
omstandigheden in Gura Humorului zijn
erg slecht en we beloofden hen om er
geen foto’s van te verspreiden,
uitgezonderd enkele stichtingen maar
we wilden niet dat de foto’s zouden worden gepubliceerd, voor het geval dat iedereen denkt
dat de situatie in heel Roemenië zo belabberd is. Dat is niet realistisch. We kunnen u echter wel
foto’s laten zien van de vooruitgang van de werkzaamheden die we in handen hebben gegeven
van een aannemer. De sanitaire ruimten van beide verdiepingen worden totaal vernieuwd. De
aannemer is op 27 oktober met de werkzaamheden begonnen.
In december is de 1ste verdieping klaar en na onze controle en goedkeuring wordt de 4de en
laatste termijn betaald. In 2011 starten wij met de 2de verdieping waar dezelfde
werkzaamheden worden verricht. Per verdieping worden nieuwe douches en toiletten gemaakt
met scheidingswanden en deuren. Dat ontbrak. Er komt een eigen voorziening voor warm en
koud water, nieuwe plafonds, vloeren, alle leidingen worden vernieuwd, het geheel wordt
betegeld en er komen nieuwe wasbakken. Zonder goede samenwerking met Roemenen zijn
deze werkzaamheden niet mogelijk, er moeten controles plaatsvinden maar na 17 jaar werken
in Roemenië hebben we een goed netwerk opgebouwd.
Het tehuis herbergt 97 jongeren waarvan 24 nog in een tehuis hebben gezeten tijdens het
Ceausescu tijdperk. In 2001 kwamen ze in dit tehuis en sommige van hen moesten nog leren
lopen en met bestek leren eten. Deze jongeren, tot 35 jaar oud, zijn geestelijk gehandicapt. Er is
voldoende personeel, een psychologe is altijd aanwezig maar voor de maaltijden moeten de
kinderen 3x daags naar een ander tehuis dat 600 meter verderop staat. Dit houdt in dat de
kinderen teveel op straat verblijven wat de nodige problemen veroorzaakt. De bedden in het
tehuis zijn erg slecht. Voor 20 van de jongeren hebben we een nieuw bed gekocht, de
Roemenen zorgen voor nieuwe matrassen. Er moeten nog meer bedden worden aangeschaft
maar de verbouwing kost zoveel dat het momenteel niet mogelijk is en we hebben nog andere
doelen waar we graag aan willen meehelpen, o.a. de aanschaf van een minibus voor vervoer
van verstandelijk gehandicapten in Onesti..

Reis juli 2010
In juli vertrokken we voor
de 3de keer dit jaar naar
Roemenië. Deze keer
samen met onze
vrijwilligers Tom en Herman
om te gaan werken in
Fundu Moldovei. Het aantal
kinderen in het tehuis is
opgelopen tot 29, daarna
kwamen een kamer tekort.
Ben, Herman en Tom,
bijgestaan door Roemenen,
bouwden op de
zolderverdieping een
kantoor voor Radu, de
administrator en voor
Cadruta, de psychologe.
Hun kamer kwam daardoor
vrij voor enkele kinderen.
We hebben wel vast laten
leggen dat het aantal
kinderen niet boven de 32
komt omdat het de
kwaliteit van het tehuis zou
verminderen. Er werd ook
verwarming aangelegd op
de zolder en we hadden een bespreking met een
aannemer voor Gura Humorului. Terwijl de mannen
hun werkzaamheden verrichtten konden de vrouwen
zich bezig houden met de kinderen, er werd geknipt,
geplakt, balspellen gedaan, cricket gespeeld en dankzij
eigen ervaring met verjaardagsfeestjes van onze
kinderen weten we telkens weer wat nieuws te verzinnen. Het postbodespel was een
uitdaging en zorgde voor de
nodige hilariteit. Rondom het
tehuis waren plastic zakken
opgehangen die dienst deden als
brievenbus. Er stonden namen op
vermeld die correspondeerden
met de enveloppen die de
kinderen in die zakken moesten
deponeren. Elke brief moest apart
worden opgehaald dus het was
telkens weer zoeken waar ze de
namen op die zakken waren
tegengekomen.

Foto’s boven: het
postbodespel vergt veel
energie. Daarnaast Luisa,
de snelste postbode.
Robert, de jongste van 3
vermaakte iedereen met
het cricketspel dat hij op
zijn eigen manier speelde.
Foto’s links: Larisa van 9 en
haar 7 jarige broertje Narcis
waren pas een week in het
tehuis toen we hen
ontmoetten. Daarnaast een
foto van de 6 computers die
we ontvingen. De oudste
kinderen krijgen
computerles. Foto onder:
Het personeel is geweldig
voor de kinderen, speelt
met hen, helpt met
huiswerk, leert hen koken
en andere werkzaamheden
verrichten om later zelfstandig te kunnen wonen.

Reis oktober 2010
Een computer is aangesloten op internet en mag alleen door de
oudere kinderen worden gebruikt. Links: Andreea en Lidia
voeren een opdracht
uit voor Helloween en
rechts zien we dat de
kleine Ciprian weer
kan lachen na een
moeilijke periode
nadat hij met zijn
broertjes en zusje uit
huis werden geplaatst.

De kinderen ontvangen altijd
een kaartje als ze jarig zijn en
ook als we met vakantie gaan
worden ze niet vergeten en
sturen we een kaartje. Dat
wordt zelfs door de kleintjes
gewaardeerd. Er wordt voor
ons getekend, versjes
opgezegd en werkstukjes
gemaakt. Het is voor ons altijd
een feest om weer naar het
tehuis te gaan. Deze keer
hebben we samen met hen
kerstkaartjes gemaakt. Knutselen doen ze allemaal
graag. Al vele jaren ontvangen wij schoenen van
Sengers Schoenmode. Behalve schoenen en laarzen
hadden we deze keer Crox . Daar hadden ze nog
nooit van gehoord maar voor we arriveerden
hadden ze het al op internet opgezocht. De vrolijke
kleurtjes vonden de kinderen supermooi maar ook
de overige schoenen en laarzen. Ze begrijpen niet
dat ze met de sportschoenen kunnen voetballen en
dat ze dan toch niet kapotgaan. In Roemenië
verkopen ze modieuze schoenen en laarzen maar de
kwaliteit is erg slecht, vaak geïmporteerd uit China
en Turkije. We aten geregeld buiten met de kinderen
en onze beste vriendin Mariana was van de partij om
“ ons” kindertehuis eens te zien, ze was super
enthousiast. Dat leverde haar en haar gezin een
uitnodiging op van het personeel om Kerst te komen
vieren in het tehuis.

Samen met de ouderen maakten we
kerstkaarten waarvoor we de materialen
meebrachten.
Het verzorgingstehuis in Turda voorziet in een
grote behoefte maar is wel te klein om iedereen
op te kunnen vangen. De criteria waarbij
iemand wordt toegelaten wijkt af van onze
regels, de leeftijd doet er niet zoveel toe maar
de omstandigheden waarin je verkeert als je
geen onderdak meer hebt en als er geen
kinderen of andere familieden zijn die voor je
kunnen zorgen. Het tehuis wordt uitgebreid,
meer privacy is gewaarborgd, elke kamer krijgt
een eigen toilet en douche. In het huidige
gebouw is dat niet het geval. Nu wordt het
makkelijker om zieke ouderen op te nemen.
Uit St. Michelsgestel
ontvingen we 8
prachtige schoolborden
die naar 3
verschillende dorpen
werden gebracht. Hulp
is altijd en overal
aanwezig. De borden
hebben een bepaald
ophangsysteem dat Ben niet aan de Roemenen
wilde overlaten. Ze waren er superblij mee.
Heel verbaasd werd er geconstateerd dat de
borden glad waren en dat je daarop zo goed kon

schrijven. Toen begrepen we ook waarom ze het
gebruik van de borstels niet kenden, door het
ruwe oppervlak kun je hun borden alleen maar
met een natte spons schoonmaken.

Het medisch centrum

We zijn trots op het medische centrum omdat ze naast de
behandelingen ook allerlei activiteiten ondernemen. Het
personeel is, ons inziens, goed geschoold en ze gaan erg
creatief met de kinderen om. Vrije tijd die niet opgevuld kan
worden met behandelingen omdat de gezondheidszorg een
maximum heeft ingesteld, wordt gebruikt om de kinderen met
de door ons aangeschafte bus op te halen. Ze ondernemen dan
allerlei activiteiten. In oktober was dat het feest van Halloween,
in september hebben ze de terreinen schoongemaakt met de
kinderen, met Pasen
werden er eieren
gezocht, ze maakten
herfststukjes,
kerstplaten, knutselen
samen, bezoeken
speeltuinen en vertonen
films. Zo krijgen deze
kinderen een beetje
extra aandacht. De
manager van het
centrum houdt ons op
de hoogte door brieven
en foto’s te sturen. Het
centrum zoekt nog een
loopband voor kinderen,
dus als iemand een
goede tip heeft?

Als je in Roemenië van de grote wegen afwijkt kom je het echte Roemenië tegen ook al worden ook
daar nieuwe huizen gebouwd. De eigenaren werken en wonen in het buitenland, voornamelijk in
Spanje en Italië en ze sturen geld naar Roemenië om familieleden te onderhouden en om er een huis
te bouwen voor hun eventuele terugkeer. Het verschil tussen arm en rijk is erg groot. We hebben de
loonstrookjes gezien van het personeel van ons kindertehuis. De directrice verdient slechts 274 euro
per maand. Het overige personeel zou willen dat ze dat bedrag in handen kregen. De meeste
levensmiddelen worden geïmporteerd en ze betalen daarvoor dezelfde prijzen als wij. Alleen de
Roemeense producten zijn goedkoper waarvan brood het belangrijkst is. Hoewel alles te koop is
brengen wij toch vaak materialen mee vanuit Nederland als er werkzaamheden verricht moeten
worden. Het meeste materiaal wordt geïmporteerd uit China, goedkoop maar van een slechte
kwaliteit en als je veel in dorpjes werkt moet je soms grote afstanden rijden om aan het benodigde
materiaal te komen. De BTW is verhoogd van 19 naar 24%, ambtenarensalarissen zijn met 25%
gekort, er zijn onder leiding van het IMF zoveel impopulaire maatregelen genomen omdat het land
kampt met een grote schuldenlast zoals in Griekenland het geval is. Omdat ze geen euro’s hebben
lees je er weinig over maar de situatie is nijpend voor een groot deel van de bevolking. De corruptie
wordt te weinig aangepakt en de eigenaren van kleine boerenbedrijfjes, de ouderen, zieken en
gehandicapten zijn de dupe. Samen met u proberen we wat voor deze mensen te doen.

Hartelijk dank
Enkele fondsen, stichtingen en particulieren hebben het mogelijk gemaakt dat het kindertehuis in
Gura Humorului wordt gerenoveerd. Onze speciale dank gaat uit naar iedereen die ons op de een of
andere manier bijstond. Speciale dank aan Herman en Gerrie Wanders en Tom en Eline Pasma voor
het meedenken, hun inzet en betrokkenheid voor de stichting en voor de Roemenen. Ook Jaap
Bulk’s administratiebureau hartelijk dank voor de nauwkeurige boekhouding. Verder dank aan
ondernemers en kerkelijke instellingen. Zonder u allen zouden we nooit hebben kunnen bereiken
wat we de afgelopen 17 jaar hebben bereikt. Fijn dat u allen vertrouwen hebt in ons werk, het geeft
ons de moed om door te blijven gaan.
We verzamelen geen goederen meer voor Roemenië, daarvoor zijn de transporten te duur.
Soms is een deeltransport echter onvermijdelijk. Wij en onze vrijwilligers ontvangen alleen een
onkostenvergoeding, dus uw geld gaat rechtstreeks naar de desbetreffende projecten.

Sponsors en donateurs 2010
Agis Zorgverzekeringen Amersfoort - Hema Wijchen – Schoenmode Sengers Wijchen – Drukkerij
DHD Groesbeek – Dorim Dental Products Geldermalsen – W. Zwitserloot BV Milsbeek - Streekcollege
van Diakenen Wijchen – Protestantse Gemeente Elst – Parochie de Hoeksteen Wijchen - Senioren
KBO Grave - Firma Cruijsen Boxmeer – Modderkolk Projects Maintenance BV Wijchen - Ring Foto de
Vakman Wijchen – Jo en Wil Brukx Ravenstein – Toine en Wilma Lazeroms Beuningen - Berry Tijsse
Klasen en Cees Bettink Nijmegen - Maria Groenen Wijchen – Floriana Markis Duitsland – Jo en Trees
Hendriks Gassel – Mevr. Nijenhof Hahn Nijmegen - Wil en Stini Hendriks Wijchen - fam. van Uuden
Wijchen – Herman en Gerrie Wanders Nijmegen – Jan en Thea Poos Wijchen – Wil en Lily v.d.
Ruytenbeek Nijmegen – Mevr. Noorland Wijchen – Martin en Ank Tromp Horssen – heer en mevr. de
Moor Nijmegen - Gerard Janssen Nijmegen – Wil en Carla Otto Wijchen – Ria Melssen en Hans
Lamers Nijmegen – Theo en Ans Straten Nijmegen – Gerard en Loes Hendriks Wijchen – Cor en
Corrine van Til Spanje – de heer en mevrouw Romviel Beuningen - Henny Bekker Wijchen – Kitty
van Kampen Den Haag – mevr. Landsman Nijmegen – Mien Cornelissen Wijchen – Theo en Marja
Mulders Groesbeek - R. Nieuwenhuis Haalderen– Wim en Riet van Pelt Wijchen - Arnold en Thea
Hendriks Wijchen – heer en mevr. Hardeveld Stoelinga Wijchen – Fam. Geertsen Wijchen.
Wij blijven afhankelijk van giften. De giften zijn aftrekbaar van de belasting omdat we een ANBI
stichting zijn. Als u ons helpt kunnen wij de ouderen , weeskinderen en gehandicapten helpen.
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