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Reis Roemenië februari en maart .
Omdat de werkzaamheden
gecontroleerd werden door
ons vlogen we elke maand
via Dortmund naar Cluj in
Roemenië, 40 km vanaf ons
project. In februari kochten
we een wasmachine voor het
gezin met 11 kinderen. De
oudste meisjes in het gezin
konden hun geluk niet op, de
was verzorgen was hun taak.

In februari heeft Ben nog wat werkzaamheden verricht in het centrum en in maart
keerden we terug met Tom, Eline, Herman
en Gerrie. Samen zijn we een goed op
elkaar ingespeeld team. Ben en Ria zijn het afgelopen jaar elke maand in Roemenië geweest om
werkzaamheden te verrichten en voor controle. Dat was nodig, zonder die bezoeken zou er veel
fout zijn gegaan omdat de Roemenen erg slordig werken en beslist niet op de Europese manier.
Deze controle bezoeken werden betaald door 2 niet nader genoemde stichtingen die ons al jaren
financieel steunen. Het was ons moeilijkste project tot nu toe omdat het Roemeense systeem
moeilijk te doorbreken is en wij Europese eisen hebben maar de Roemeense preoten en wij
hadden hetzelfde ideaal en samen hebben we dat ideaal kunnen waarmaken. Zonder hun hulp
was het ons ook niet gelukt om dit project te verwezenlijken. Speciaal dank aan preot Dorin Sas
die er veel tijd en energie heeft ingestoken om het samen met ons waar te maken.

Vorig jaar bezochten we al enkele therapeuten bij Werkenrode in Groesbeek. Ze gaven ons tips
en toen Ben zag welke middelen ze gebruikten bij de ergotherapie besloot hij om dat zelf na te
gaan maken. Het is niet alleen veel goedkoper om het zelf te maken maar ergotherapie staat in
Roemenië nog in de kinderschoenen en is het dus moeilijk om aan de juiste materialen te komen.
Ben en 2 handige zwagers maakten bovenstaande middelen. Rolstoel Service Nijmegen
staat altijd open voor vragen, geeft adviezen en schenkt ons
vele goederen voor gehandicapten. Naast de rolstoelen en
kleiner medisch materiaal ontvingen we ook een driewieler
voor een gehandicapte en een sta-lift. We werken nu 16 jaar in
Roemenië. Er is ontzettend veel veranderd in het land. De
infrastructuur is sterk verbeterd, bijna alles is te koop maar
voor degene die niet aan het arbeidsproces deelnemen zoals
de ouderen en gehandicapten is het leven ontzettend moeilijk
omdat de meest noodzakelijke voorzieningen ontbreken.

Wat een geweldige verrassing was het voor
ons dat we, dankzij sponsors, een nieuwe
Renault Master microbus konden
aanschaffen en aanpassingen konden laten
aanbrengen voor rolstoelvervoer. Voor de
bestickering hadden we ook een sponsor en
trots als een pauw reden Ben en Ria de bus
van Wijchen naar Turda in Roemenië. De
chauffeur die de gehandicapte kinderen en
ouderen van een ander centrum gaat
ophalen en wegbrengen begreep de
instructies onmiddellijk. Foto’s onder: de
laatste werkzaamheden worden uitgevoerd.

Foto’s
hierboven v.l.n.r. Brandweer Grave schonk
een complete redset en een aggregaat aan
de brandweer in Turda.
Deze man ontving een rolstoel maar het
was niet de geschikte voor hem. Geen nood: Rolstoel Service
Nijmegen gaf een andere mee voor hem.
Daarnaast: de wip wordt gerepareerd door Ben, Tom en Herman.
Foto onder: Honig soepen werden bij
enkele gezinnen en de
bejaardenbond afgegeven.

Speeltuin voor kindertehuis in Dumbrava.
Dankzij Rotary Club Geldermalsen Waalkant konden we het speeltoestel,
links op de foto, plaatsen bij een kindertehuis dat veel minder bedeeld is dan
het door ons gefinancierde tehuis in Fundu Moldovei. Ook ontvingen ze
speelgoed en nieuwe schoenen. HAR zorgde voor de andere toestellen.

Bezoek aan het kindertehuis in Fundu Moldovei

Toen wij het kindertehuis naderden kwamen de kinderen ons al tegemoet hollen. Deze kinderen
hebben voor altijd een plaatsje in ons hart. Over de leiding van het tehuis zijn we voor 100%
tevreden. We hebben met de kinderen bingo gespeeld, gesjoeld en gevoetbald. De bingo was
het meest succesvol, ze zijn dol op cadeautjes. We arriveerden er op de eerste orthodoxe
paasdag en hadden chocolade eieren meegebracht. Maar ook de kinderen zorgden voor
verrassingen in de vorm van zelfgemaakte kaartjes en zoals u op de middelste foto kunt zien:
Eline draagt hier de door de kinderen gemaakte sieraden. Er zijn 3 nieuwe kinderen bijgekomen.

Linksboven: we
ontvingen een
uitnodiging van
Mitropolit
Bartolomeu. Een
mitropolit heeft in
de orthodoxe kerk
de functie van een
kardinaal. Het
aanbieden van
brood en zout is
een Roemeens
gebruik om de gasten welkom te heten. Preot Dorin, de motor achter ons
project, heet de gasten welkom die zijn uitgenodigd voor de inzegening van
het medische centrum. Wij waren al ereburger van de stad Turda, nu ontvingen we een plaquette
voor de “Vrienden van Turda.”
Tom, Eline,
Herman en
Gerrie
ontvingen
terecht ook die
plaquette voor
hun inzet. Het is
geweldig wat ze
het afgelopen
jaar voor onze
stichting hebben
gepresteerd.
Wij zijn ervan
overtuigd dat de
continuering van
het centrum
gewaarborgd is.
De kinderbescherming
neemt de taak
nu over, ze
hebben veel
waardering voor
ons werk en
denken zelfs al
aan uitbreiding!

Ook onze vrienden uit Fundu Moldovei en Bistrita
waren aanwezig. Foto rechts: Voor deze en vele
andere kinderen zullen er behandelingen volgen die
eerder ontbraken in deze stad van 40.000 inwoners.

Sponsors medisch centrum, speeltuin, overige hulp in 2009
Stichting Wilde Ganzen Hilversum – NCDO Amsterdam – Stichting Vierkerkenhuis Hilversum – Agis
Zorgverzekeringen Amersfoort – Jacobs Beheersbaar Onderhoud Elst - BUSiness Veldhoven – Rotary Club
Geldermalsen Waalkant – Rolstoel Service Nijmegen – Mulders Lasbedrijf Bergharen – DHD Drukkerij
Groesbeek– Streekcollege van Diakenen Wijchen – Parochie de Hoeksteen Wijchen – Franciscanen Nederland
Frans Verheijen Wijchen – Sponsors St. Anthonius Abtkerk Dennenstraat Nijmegen - Diakonie PKN Gemeente
Wijchen /Leur/ Batenburg – NOD Netwerk Onderzoek Velp - Salon Rob Thijssen BV Wijchen - Corim Dental
Products BV Geldermalsen – Stichting Vraag en Aanbod Wijchen – Apotheek van Poppel Wijchen – Hema
Wijchen – Ringfoto de Vakman Wijchen – Holding Raymakers BV Ottersum – Operational Care Nijmegen –
Sengers Schoenmode Wijchen - Eigenhuizen Muziek Nijmegen – Schadeservice Gerrits BV Wijchen –
Autobedrijf Mazda Megens Wijchen – Makelaardij Driessen BV Wijchen - Notariaat Welling Wijchen – Brandweer
Grave – Heinz Honig Nijmegen - de heer en mevrouw Roelofs Nijmegen – P. Petera Veldhoven – S. v.d.
Wijngaard Nijmegen – de heer en mevrouw van Elk Nijmegen – Mevr. Simons Nijmegen – de heer Tijsse Klasen
en de heer Bettink Nijmegen – J. Hendriks Nijmegen – J. Piels van Dinteren Nijmegen – de heer en mevr.
Hermens Nijmegen –Hans Lamers en Ria Melssen Nijmegen - Ria Jansen Vullers Wijchen - Mia Sas Wijchen –
Mevr. W. Landsman Nijmegen – Piet en Dien Aardse Hoofddorp – W. Olsthoorn Rotterdam – Hent en Francien
de Swart Beuningen – Egbert de Jonge Wijchen – Kitty van Kampen Den Haag – de heer en mevr. Arnold
Wijchen - Cecile Welling Wijchen – Thea Hofs Wijchen – Koos en Astrid Joosen Beuningen – Gerard en Adi
Janssen Nijmegen – M. Leeuwenhaag Wijchen - Lucy Stoffels Wijchen – Jan en Tineke Derks Wijchen – fam.
van Uuden Wijchen – Jo en Trees Hendriks Gassel – Cor en Corrine van Til Hilversum - Theo en Ans Straten
Nijmegen – Mevr. van Woezik Wijchen – Wil en Lily v.d. Ruitenbeek Nijmegen – M. Cornelissen Wijchen - Wim
en Riet v.d. Pelt Wijchen – Els Putter Nijmegen – Frans Wooning Lent – Wil en Stini Hendriks Wijchen – Mevr.
Uyt de Haag Wijchen – Eef en Toos de Beijer Leuth – Theo en Rachel Klösters Groesbeek – Arnold en Thea
Hendriks Wijchen - Marja en Paul van Ooyen Groesbeek – Roel Theissen Amsterdam – Herman en Gerry
Wanders Nijmegen – Henk en Annemarie van Bergen Beuningen – Paul en Anke Klösters Bathmen – Jurgen en
Simone Theissen Ravenstein – T. Baayens Wijchen – Cees en Netty v.d. Zandbrink Wijchen – Albert en Riet
Klösters Groesbeek – Martin en Ank Tromp Horssen – A. v. Heijningen Wijchen – J. v.d. Zande Wijchen – Jan
en Thea Poos Wijchen – Gerard en Loes Hendriks Wijchen – Mevr. v.d. Broek Gassel – Jo en Wil Brukx
Ravenstein – J. M. v. Kesteren Ruinen – Roel en Tineke Schaart Wijchen – Fons en Marijke Gijselhart Wijchen –
Jo en Diny Janssen Nijmegen – G. Klaus Kuipers Wijchen – Jacques en Nolly Janssen Geldermalsen – de heer
en mevr. Hardeveld Stoelinga Wijchen – Maria Groenen Wijchen – Theo en Marja Mulders Groesbeek – Rien en
Gerda v.d. Broek Wijchen – Toon en Monique de Leeuw Beuningen – T. Pot Hillegom – Corry Lasker Wijchen –
Theo en Ria Hendriks Nederasselt – G. Noorland Wijchen – Rob en Inge Muhren Wijchen – A. Joost Wijchen –
de heer en mevr. Honer Wijchen – G. Westendorp Nijmegen – J. Romviel Wijchen – Henny Bekker Wijchen – J.
Meijlink Leusden – Th. M. Hendriks – H. Zwartjens - anonieme sponsors en stichtingen.
Speciale dank voor Jaap Bulk administratiebureau voor de boekhouding en Monique de Leeuw voor het
actualiseren van onze site. Heel hartelijk dank allemaal. Zonder u hadden we dit project niet kunnen
verwezenlijken. Wilt u
anoniem blijven, neem dan contact met ons op. Wij nemen
geen goederen meer in om naar Roemenië te brengen maar u kunt een gift storten op rek. nr. 135454700 t.n.v.
stichting Hulp aan Roemenië Wijchen. U ontvangt dan een jaar lang ons nieuwsblad. Onze stichting heeft een
ANBI status. Dat houdt in dat uw gift aftrekbaar is van de belasting.

Ons volgende project
Van de stichting Vraag en Aanbod ontvingen we
€ 1.000,--. Elk jaar verdelen zij de winst aan vele
stichtingen en instellingen. Op de foto linksboven
overhandigt burgemeester Noorderwier de
cheque. Voor de restauratie van het gebouw
voor de bejaardenbond in Turda zijn we al volop
bezig. De inwijding van het medische centrum
was nog maar net achter de rug of we hadden al
een gesprek met een aannemer, zie foto
rechtsboven. De restauratie van het gebouw
gaat in juli van start.
Wij kennen de voorzitter van de bond al 10 jaar. Hij zet zich al die tijd al in om de ouderen een beter
bestaan te geven en hij slaat ook de zieken, de zigeuners en andere arme families niet over. Het
hoofddoel zijn de bejaarden die van een klein pensioen moeten rondkomen. Bij het gebouw waar de bond
is gehuisvest staat een gebouw waar ouderen zonder woning worden opgevangen die de huur van hun
huis of flat niet meer kunnen betalen en dan op straat worden gezet. Wij spraken er met een 90 jarige
vrouw die zo haar laatste dagen moet slijten. De heer Lucaci, voorzitter van de bejaardenbond zorgt voor
die ouderen die nog wel kunnen blijven wonen maar verder geen financiële middelen hebben. Hij vraagt
levensmiddelen bij de plaatselijke middenstand om uit te delen. Ook wordt er veel georganiseerd om de
ouderen uit hun isolement te halen zoals een koor dat is opgericht, samen wandelen, kaarten, sjoelen
enz. Het gebouw is oud, het dak lekt en het plafond wordt onderstut, er is geen toilet en er is geen
centrale verwarming. In juli gaan Ben, Tom en Herman minimaal 3 weken naar Turda om het gebouw op
te knappen, bijgestaan door hun echtgenotes. Omdat het totaalbedrag te hoog werd voor onze stichting
zijn we naar de burgemeester gegaan in Turda en hebben hem gevraagd om de kosten voor het nieuwe
dak op zich te nemen. Tot onze grote verrassing stemde hij er mee in. Op de foto linksboven ziet u v.l.n.r.
de voorzitter van de bejaardenbond, Ben, de burgemeester en Ria.
We hopen dat we van de Wijchense ondernemers de materialen gesponsord krijgen. We doen ons best.
We hopen ook dat we op u kunnen rekenen. U kunt een gift storten op rek. nr.135454700 t.n.v
Stichting Hulp aan Roemenië Wijchen. Namens de ouderen van Turda heel hartelijk dank. In de
H. Anthonius Abtkerk in Nijmegen heeft Ria 4x gesproken omdat de vastenactie voor dit project was
bestemd. Dat leverde een groot bedrag op. De Senioren K.B.O. van Grave bestaat in mei 60 jaar en ze
vragen aan de gasten ook geld, bestemd voor dit project. Prachtige initiatieven, we komen daar op terug.

Comité van aanbeveling:
De Nederlandse ambassadeur in Boekarest, de heer Jaques Werner
De Nederlandse Honorair Consolair in Timisoara, de heer Marius Pop
Burgemeester en Wethouders van Wijchen
Burgemeester van Turda, de heer Stefanie
Pastor Rudy de Kruif H. Anthonius Abtkerk in Wijchen
Metropoliet Bartolomeu Anania uit Cluj, Roemenië (orthodoxe kardinaal)

