Reis april 2009
In april werd ons laatste project, een medisch centrum voor dagbehandeling voor gehandicapte kinderen geopend.
Binnen een jaar werd het verwezenlijkt dankzij de inspanning van onze Roemeense medewerkers waarvan preot
Dorin Sas de leiding had, van onze vrijwilligers Tom en Eline Pasma en Herman en Gerrie Wanders. Een jaar lang
waren wij, Ben en Ria Theissen, elke maand in Roemenië om de vorderingen te controleren omdat ook dit gebouw,
net zoals dat met het kindertehuis het geval is, op naam staat van de Nederlands/Roemeense stichting. Dat heeft het
grote voordeel dat je medezeggenschap en controle hebt over het project. Gelukkig konden we meestal naar
Roemenië vliegen dat met de prijsvechters vanuit Duitsland erg goedkoop was en we landden daar 40 km vanaf ons
project en we werden ook nog opgehaald en weer teruggebracht door een Roemeen die, om ons weg te brengen,
wel om 3 uur zijn bed uit moest. Zonder goede Roemeense medewerkers is het onmogelijk om een goed project op
te zetten. Nu is het niet zo dat er nooit strijd werd geleverd. Hoewel we allen hetzelfde doel nastreven, het
behandelen van de gehandicapte kinderen, zijn de mentaliteitsverschillen tussen Nederlanders en Roemenen erg
groot. Dat leidde wel eens tot ergernis van beide kanten maar met respect voor elkaars mening hebben we samen
een geweldig gebouw kunnen neerzetten dat onmiddellijk na de opening in gebruik werd genomen.
Omdat wij de afwerking door de Roemeense vakmensen onder de maat vinden zijn we samen met onze vrijwilligers
3x naar Roemenië geweest om er werkzaamheden te verrichten. Ben, Tom en Herman hebben alle muren en
plafonds gesausd, de keuken geplaatst, wasbakken in de behandelkamers opgehangen en daarachter betegeld, een
werkruimte gemaakt, parket gelegd op de etage en zolderverdieping, schuifwand geplaatst, rails opgehangen en
allerlei kleine klussen uitgevoerd. Door die werkzaamheden zelf te verrichten kregen we een korting van de
aannemer en er werd meer kwaliteit geleverd. De mannen werden bijgestaan door hun eega’s die geregeld een
handje konden helpen en ze hadden de gelegenheid om in een belendend pand te koken.
In april was de feestelijke opening en konden we ons al weer beraden over het volgende project dat in juli
plaatsvindt, weer met dezelfde vrijwilligers.
In mei 2008 moesten we nog kiezen waar het gebouw zou worden gebouwd. We kregen het terrein gratis van de
gemeente Turda met een gebruik van 49 jaar. De gemeente zorgde er ook voor dat het terrein werd geasfalteerd, de
kerk Oprisani 2 van Turda nam de inrichting voor zijn rekening, de gemeente en kerk zorgden voor de medische
apparatuur en van tevoren was al geregeld dat de kosten voor de continuering van het project door de counsel van
Cluj en de kinderbescherming zouden worden betaald. Daar vallen de onderhoudskosten, verzekeringen, salarissen
voor het personeel en de behandelingen onder. Voor je start met een project komt er eerst heel wat voor kijken
maar we kunnen nu tevreden zijn, het verloopt zoals het was gepland.

Voor adviezen bezochten we Werkenrode Groesbeek en op de
afdeling ergo therapie maakten we foto’s van hulpmiddelen die
ze daar gebruiken. Deze hulpmiddelen werden nagemaakt door
Ben en door zijn 2 zwagers, Wil en Jo.

Als we arriveren wordt er nog
hard gewerkt. Het terrein
wordt geasfalteerd, er worden
rozenstruiken gepland en er
komen een jarige planten in de
border en de plantenbakken.

Op advies van Werkenrode
Groesbeek wordt er een schuifdeur
geplaatst tussen 2 behandelkamers
omdat er voor sommige therapieën
meer ruimte nodig is.

Er is een inloopdouche gemaakt.
We brachten een douchestoel en
een douche brancard omdat er
patiëntjes zijn van het platteland
waar geen douches zijn en nu
hebben ze de mogelijkheid om
daar te douchen.

Omdat alleen de kinderen van beter gesitueerde ouders een behandeling konden krijgen omdat er voor de
armere gezinnen geen transportmogelijkheden zijn, besloten we om een microbus te kopen en die geschikt
te laten maken voor rolstoelvervoer. Dat was veel wikken en wegen en we besloten om het in Nederland te
kopen omdat de aanpassingen toch in Nederland verricht moesten worden en omdat de prijs zelfs
gunstiger was omdat we geen BPM hoefden te betalen omdat de bus geëxporteerd werd. Trots als een
pauw reden we met de bus naar Roemenië die gesponsord werd door Agis Zorgverzekeringen, stichting Het
Vierkerkenhuis, een anonieme stichting en onze stichting Hulp aan Roemenië.

Ben legt het gebruik van de aanpassingen voor rolstoelvervoer uit aan de toekomstige chauffeur . Hij is er
trots op dat hij in deze bus mag rijden en ondanks het taalprobleem begreep hij feilloos wat er van hem
werd verwacht. De microbus wordt voor 2 projecten gebruikt om de kosten te kunnen delen, ook ouderen
die een therapie volgen in een ander pand worden met deze microbus vervoerd.

Samen tussen het personeel dat bij de opening al in dienst was.
v.l.n.r. de masseur, de manager, Ben, Ria, de fysiotherapeute, de chauffeur en de
ergotherapeut.

In Roemenië worden gasten verwelkomd met brood en zout, dat is een
Roemeense traditie.
De opening werd verricht door de bisschop van Cluj. Ook de burgemeester
en afgevaardigden van de counsel en de kinderbescherming waren aanwezig.

Toekomstige patiëntjes wonen de openingsplechtigheid ook bij.

Een orthodoxe dienst vond vóór de opening plaats, buiten in het zonnetje.

De microbus werd ingezegend, ook een
Roemeense gewoonte.

Bloemen, cadeaus en een
vriendschapsonderscheiding ontvingen
we van de burgemeester. Sinds 2003 zijn
we al ereburgers van de stad.

Ook Tom, Eline, Herman en Gerrie
ontvingen bloemen, cadeaus en de
vriendschapsonderscheiding.
Terecht, ze hebben er hard voor
gewerkt , meegedacht en plannen
gemaakt. Ze waren er erg bij
betrokken.

De officiële opening, het doorknippen van het lint, werd uitgevoerd door 7 personen. Alweer een
Roemeense gewoonte om de belangrijkste personen voor het gerealiseerde project deze eer te gunnen.

Een rondleiding door het gebouw voor de aanwezigen. De preot links op de foto is de
toekomstige coördinator van het medische centrum.

v.l.n.r. Tom, Herman en Ben. De mannen die zoveel tijd hebben gestoken in het project.

Deze invalide man had al een rolstoel
ontvangen via Rolstoel Service Nijmegen
maar hij kon daar niet goed mee overweg.
We ontvingen een andere voor hem waar
hij erg blij mee was. De vorige rolstoel gaat
weer naar een andere gehandicapte.

Er werden enkele speeltoestellen
aangeschaft voor een kindertehuis
in Dumbrava , provincie Alba.
Ze konden nog voor de paasvakantie
worden geplaatst.

Uiteraard gingen we weer naar het kindertehuis in Fundu Moldovei. Het
tehuis is de grootste trots van onze stichting omdat het management, het
overige personeel en de kinderen samen een team vormen. In onze laatste
nieuwsbrief schreven we al dat we voor 100% tevreden zijn over het tehuis.

Voor de kinderen is het spel BINGO
het einde want dan krijgen ze
cadeautjes. Deze keer konden we het
buiten laten plaatsvinden voor de 25
inwonertjes van het tehuis en de
leiding. Maar wat is het moeilijk om
een cadeautje te kiezen. Het restant
van de cadeautjes laten we altijd
achter zodat ze ook zelf nog een keer
een spel kunnen doen waar
cadeautjes aan verbonden zijn.

In mei en juni waren we weer kort in Roemenië waarbij we ook even Turda aandeden om het medische
centrum te bezoeken.
Op dat moment werden kinderen behandeld en het geheel zag er keurig verzorgd uit.
Een prachtig resultaat van onze stichting in samenwerking met vele anderen waarbij we Jo
Sampermans niet mogen uitsluiten, hij gaf adviezen en voorlichting aan ons en aan de Roemeense
medewerkers i.s.m. zijn manager. Wij bezochten diverse malen zijn prachtige, grote medische project
in Zalau, Roemenië.

Juni 2009
Activiteiten in het medische centrum.
In juli wordt het aantal te behandelen
kinderen verdubbeld.

