Bezoek aan Roemenië
Op 20 maart vertrokken wij naar Roemenië om alle reeds gerealiseerde projecten te controleren. Zoals u
weet houden wij streng toezicht op het functioneren. In Roemenië hebben wij 2 stichtingen opgericht
waarvan het bestuur uit Roemenen en ons bestaat zodat wij medezeggenschap hebben op de grootste
projecten. Hoewel we streng zijn weten ze ook dat het voortkomt om een succesvol voortbestaan te
garanderen.
Het medisch centrum in Turda heeft een goede bezetting ondanks de vele bezuinigingen in de
gezondheidszorg. De behandelingen zijn niet te vergelijken met de Nederlandse therapieën, de selecties
voor welk kind in aanmerking komt verloopt ook anders maar uiteindelijk komen ze allemaal aan de beurt
en zijn wij tevreden over het verloop. De communicatie verloopt ook goed.
Het kindertehuis in Fundu Moldovei wordt aangestuurd door een enthousiast team en wij zijn voor 100%
tevreden over het tehuis.
We hebben niet alleen ons werk van de afgelopen 17 jaar gecontroleerd, we hebben ook leuke dingen
gedaan met de ouderen en kinderen. Omdat wij een minibus brachten hadden we ruimte om goederen
mee te nemen waaronder veel dekens en linnengoed voor een verzorgingstehuis. We hadden voldoende
cadeaus verzameld om een Bingo te organiseren voor de bewoners van het verzorgingstehuis voor
ouderen in Turda maar ook voor de leden van de bejaardenbond waarvoor we vorig jaar het clubgebouw
hebben gerestaureerd. Dat was een hele klus voor Tom, Eline, Herman, Gerrie en voor ons maar het
resultaat mag er zijn. Voor de Bingo begon zong het koor voor ons: Ik houd van Holland en Tulpen uit
Amsterdam. Ze hebben een prachtig onderkomen dankzij onze vrijwilligers en met hulp van het
gemeentebestuur van Turda en de Roemeense vrijwilligers.
Doordat we een minibus brachten hield dat in dat Ben met die bus naar Roemenië reed en ik met onze
eigen auto. Ik had wel een heel gezellige medepassagier bij me zodat het niet zwaar was om 3 dagen zelf te
moeten rijden want de afstand is groot als je helemaal naar het oosten van het land moet. Ben heeft nooit
moeite met grote afstanden.
Een hoogtepunt was het bezoek aan de Nederlandse Ambassade in Boekarest. Wij hadden een uitnodiging
ontvangen van de Nederlandse ambassadeur maar ze is tijdelijk in Brussel te werk gesteld zodat we nu de
plaatsvervangende ambassadeur ontmoetten met zijn medewerkster en ze luisterden vol belangstelling
naar onze werkzaamheden en hadden nog enkele tips voor ons. Als de ambassadeur weer terug is in
Roemenië wil ze graag een van onze projecten bezoeken. Over onze plannen voor 2010 kunt u lezen in ons
verslag, we gaan er weer als vanouds tegenaan en we houden u op de hoogte middels onze nieuwsbrieven.
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Onze stichting heeft een ANBI status, alle giften zijn dus aftrekbaar van de belasting.
U kunt uw bijdrage storten op
banknummer 135454700 t.n.v. Stichting
Hulp aan Roemenië Wijchen
Foto rechts:
Bij aankomst in het kindertehuis
voerden de kinderen een musical op
voor de directeur van de
kinderbescherming en voor ons. Het
thema was om de lente te zoeken die dit
jaar te laat was. Daarna werd er in
groepjes gedanst, alles verzorgd door de
leiding van het tehuis.

Minibus voor ouderen in Pojorata

De minibus met aanpassingen voor rolstoelvervoer werd naar een verzorgingstehuis voor ouderen in
Pojorata gebracht, in het noordoosten van het land. Ben gaf duidelijke instructies aan de toekomstige
chauffeur van de bus die erg trots was op zijn nieuwe baan. In het tehuis zijn diverse mensen die
afhankelijk zijn van rolstoelen en ze waren erg dankbaar dat vervoer nu vergemakkelijkt wordt.

Het medisch centrum Sf. Irina
In het medisch centrum dat in 2009 werd geopend worden de
gehandicapte kinderen niet alleen een behandeling aangeboden
maar ook worden er aktiviteiten georganiseerd voor deze kinderen
die veelal aan huis gebonden zijn. Daarvan ontvangen we regelmatig
foto’s. Het centrum is ook zeer kindvriendelijk ingericht en we
hebben allerlei spelmateriaal gebracht om de motoriek van de
kinderen te verbeteren. Met Pasen hebben de kinderen paaseieren
gezocht in een veld en hebben ze eieren beschilderd.

Schoolspullen voor kinderen uit arme gezinnen
Van DHD Drukkerij in
Groesbeek, die ook altijd onze
nieuwsbrieven drukt,
ontvingen we een donatie die
we hebben besteed bij
Cruijsen in Boxmeer waar we
ook nog een behoorlijke
korting kregen. We kochten er
schoolspullen voor kinderen
uit probleemgezinnen in
Voinesti die dagelijks een
gratis maaltijd krijgen aangeboden omdat de ouders erg arm zijn. Daar worden
deze kinderen ook geholpen met huiswerk. Voor de leiding hadden we
hobbymateriaal. De kinderen ontvingen een tekendoos die goed gevuld was en
een schetsboek. De ouders moeten alle leermiddelen zelf betalen en dat is voor
deze gezinnen een zware belasting. Ook kregen ze nog wat speelgoed en de
meisjes allemaal een armbandje.
Foto rechts: Mariana, mijn beste Roemeense vriendin vanaf 1993, biedt ons
bloempjes aan uit haar tuin. Altijd leuk om haar en haar gezin weer te zien.

Knutselen met de kinderen uit het kindertehuis
Zoals gewoonlijk
hebben we weer
geknutseld met de
kinderen en onder het
genot van een glas
frisdrank en
Nederlandse
stroopwafels hebben
we er een gezellige
middag van gemaakt. Bij
Bakker Hillegom hadden we
catalogi aangevraagd en ze
stuurden een heel pakket.
Thuis hadden we al
voorbeelden gemaakt zodat
de kinderen wisten wat de
bedoeling was. Samen
maakten we schilderijtjes
van uitgeknipte bloemen.
Later werden ze
tentoongesteld in het
gebouw. Het was erg leuk
om te doen, de kinderen verwachten ook altijd dat we iets met hen
gaan doen. Er zijn 3 broertjes bijgekomen in het tehuis zodat ze nu
boven de bezetting zitten. Daar wordt een oplossing voor gezocht,
daarover elders in het blad meer bij: plannen voor 2010.
De vader van de broertjes is in januari overleden en de moeder
zorgde niet goed voor hen. Het jongste zusje is pas ruim 1 jaar en
mag pas bij haar broertjes in het tehuis komen als ze 3 jaar is. Het
middelste jongetje, 6 jaar oud, is zwaar getraumatiseerd. Hij bedekt
zijn gezichtje de hele dag met zijn armen, niemand mag hem zien.
Toen wij na 2 weken terugkeerden in het tehuis was dit nog steeds
het geval. Er is psychische hulp aanwezig maar die laat te wensen
over. In verband met de privacy plaatsen wij geen foto van dit
jongetje.

De jongste van de 3 broertjes

Onesti, opvangtehuis voor geestelijk en lichamelijk gehandicapte jongeren
We ontvangen veel aanvragen voor hulp. Iedereen krijgt een antwoord maar meestal afwijzend omdat we
onmogelijk iedereen kunnen helpen. Toch hebben we eenmaal een uitzondering gemaakt vanwege de
motivatie die een bevlogen stel mensen hebben om gehandicapte jongeren op te vangen en daardoor hun
ouders de gelegenheid geven om even een rustpunt te hebben in hun altijd aanwezige zorg voor hun
geestelijk of lichamelijk gehandicapt kind. Zie op bladzijde 7 over de hulp die we hen willen bieden.
Ben en mijn broers hadden
thuis weer de nodige
materialen gemaakt om de
motoriek te bevorderen en
dat was een zeer welkom
geschenk voor deze door de
overheid in de steek gelaten
mensen.

Bingo!
Natuurlijk is bingo een van de leukste spelletjes die je kunt doen
met ouderen en kinderen want er zijn cadeaus aan verbonden.
Opmerkelijk was dat de handdoekenpakketten bij de
bejaardenbond tot de meest geliefde cadeaus hoorden en de
beeldjes en chocola het meest bij het verzorgingstehuis in trek
waren. Bij de bejaardenbond, waar we de bingo hielden in het
door ons gerestaureerde pand, werden we welkom geheten door
het bestuur en de viceburgemeester. Zonder het
gemeentebestuur hadden we deze ingrijpende verbouwing niet
kunnen voltooien. Daarna zong het koor voor ons: Ik houd van
Holland en Tulpen uit Amsterdam. In het verleden zongen ze dat
ook bij de inzegening van het nieuwe verzorgingstehuis voor
ouderen. Een Paastraditie is dat vrouwen besprenkeld worden
met parfum, daarvoor gaan mannen, gewapend met een spray,
langs de huizen. Ook wij ontkwamen er niet aan.
Wij zorgden voor koffie, thee, frisdrank en vulkoeken. In het bejaardentehuis wordt nooit koffie
geschonken omdat ze nog steeds denken dat het slecht is voor het hart. We hebben weer heel wat
ouderen blij kunnen maken want niemand ging zonder een cadeautje naar huis.

Gezin in Cajvana
Wij bieden geen hulp aan gezinnen, uitgezonderd 2 gezinnen met
elk 11 kinderen. Een van die gezinnen omdat ze erg arm zijn en dit
gezin, in Cajvana, omdat 4 van de kinderen spierdystrofie hebben.
Het 12de kind overleed enige jaren geleden aan die vreselijke ziekte.
Ze hebben nu van een andere organisatie elektrische rolstoelen
ontvangen. De oudste jongens zongen een bedanklied voor ons
vanwege jarenlange hulp, zoals de aangepaste rolstoelen die ze in
het verleden ontvingen. De oudste meisjes en de moeder moeten
’s nachts 2x opstaan om de door de ziekte getroffen kinderen te
draaien in hun bed.

Ria met de moeder van het gezin

De baby van Maria was 3 weken oud toen we er arriveerden. Rechts de sociale kleuterschool van Turda.

Leermiddelen voor 2 kleuterscholen
Van de Regenboogschool in Schayk ontvingen we leermiddelen voor kleuterscholen van een hoge
kwaliteit. Wij brachten het naar 2 scholen in kleine dorpjes, Boldut en Ceanu Mare. Van tevoren was ons
uitgelegd waar de materialen voor dienden en dat konden we goed overbrengen. Ook ontvingen deze
scholen nog hobbymaterialen en alle kinderen mochten een paar nieuwe schoenen uitzoeken. We hadden
411 paar nieuwe merkschoenen ontvangen en konden niet alleen de kinderen van die scholen daar blij
mee maken, ook enkele gezinnen en een kindertehuis waar 97 kinderen wonen. Voor die laatste groep
hadden we ook kleding waarvan meer dan 100 nieuwe merkbroeken.

Tudor in het internaat
Drie donateurs betalen maandelijks een klein bedrag voor
de 12 jarige Tudor die sinds september een opleiding krijgt
in een internaat in Iasi. In de weekenden komt hij thuis.
Tudor komt uit een gezin met vele sociale problemen maar
hij is erg leergierig, intelligent en vooral ook heel erg lief.
Eigenlijk zelfs te lief want het is moeilijk om je te
handhaven in deze harde wereld als je alleen maar lief wilt
zijn voor iedereen. Hij is super beleefd, houdt de deur voor
je open,
ziet er onberispelijk uit maar dat baart ons ook zorgen. Hij
hoort bij de beste leerlingen van het internaat, hij wil
slagen in het leven maar vergeet kind te zijn. Daar komt
bij dat hij thuis weer telkens geconfronteerd wordt met
de dagelijkse problemen, kou in de winter en slecht eten
omdat er geen geld is. Wij hebben voor kleding,
levensmiddelen en speelgoed gezorgd omdat de anderen
jaloers zouden kunnen zijn op hun broertje waar wel voor
gezorgd wordt. Hij is het waard om voor te zorgen. Tevens
hopen we dat de invloed van thuis hem geen parten gaat
spelen.

De Nederlandse Ambassade
stuurde een uitnodiging om over ons werk in
Roemenië te vertellen. Omdat mevrouw Tanya
van Gool, de Nederlandse ambassadeur, tijdelijk
werk heeft in Brussel werden we door de
waarnemend ambassadeur ontvangen, de heer
Hans Sandee en zijn medewerkster Norma
Nitescu. Het werd een animerend gesprek, we
kregen enkele tips en de belofte dat mevrouw van
Gool, als ze weer terugkeert in Roemenië, een van
onze projecten zal bezoeken. Dat had ze ons ook
al beloofd en we zullen het met trots laten zien.

Onze plannen voor 2010
Het kindertehuis in Gura Humorului
De absolute prioriteit is voor ons het kindertehuis in Gura Humoului. Er wonen 97 jongeren tussen de 10
en 35 jaar. Het tehuis is absoluut niet te vergelijken met het tehuis dat 5 jaar geleden in opdracht van ons
is gebouwd. Het tehuis in Gura Humorului bestaat uit 2 gebouwen. Het eerste gebouw, waar de
benedenverdieping is gehuurd is redelijk ten opzichte van het tweede gebouw. In dat gebouw zijn op de
benedenverdieping jongeren gehuisvest die in de rampzalige Ceausescu periode in een tehuis verbleven
onder gruwelijke omstandigheden. In 2001 zijn 24 jongeren naar Gura Humorului overgebracht. Sommige
konden nog niet lopen en ze aten met hun handen. Deze jongeren hebben voldoende begeleiding maar de
leefomstandigheden zijn voor ons onvoorstelbaar. Vooral het sanitair is dermate slecht dat, bij voldoende
sponsoring, Ben en Herman samen met een aannemer deze ruimten willen betegelen, voorzien van
nieuwe wasbakken, douches en boilers. De foto’s liegen er niet om maar toch publiceren wij ze niet. De
reden is dat de indruk kan ontstaan dat veel tehuizen in Roemenië in dergelijke omstandigheden verkeren
en dat is niet het geval. Als iemand de foto’s wil zien kan dat na een telefonische afspraak bij ons thuis, we
willen niet dat deze foto’s verder verspreid worden. Er is geen enkele privacy, er zijn geen afscheidingswanden of douchegordijnen, ze mogen slechts 1x per week douchen maar de wastafels hebben alleen
koud water, alles is geroest en de tegels zien er erbarmelijk
uit. Ook deze mensen hebben recht op een goed onderkomen.
Bij dit tehuis is geen eetzaal, dus ook geen
ontspanningsruimte. De kinderen moeten per dag 3 x 1200
meter lopen om te eten in een ander tehuis. Daardoor zijn ze
teveel op straat en dat brengt de nodige problemen met zich
mee. Wij streven er naar om in de zomervakantie de twee
toiletruimten, op elke verdieping een, te vernieuwen.

Een minibus voor Onesti
De opvang van de gehandicapte jongeren in Onesti is liefdewerk
van 5 mensen die samen maandelijks 650 euro betaald krijgen voor
hun dagtaak. Ze doen het echter met plezier. Voor het pand
hoeven ze geen huur te betalen maar de kosten van water, gas en
elektriciteit komen wel voor hun rekening. Ze krijgen geen
staatssteun, ze worden betaald door sponsoring. Dat lukt net maar
ze hebben ook al een keer een jaar moeten sluiten omdat er te
weinig geld was. Nu hebben ze het probleem dat de minibus 26
jaar oud is en totaal versleten. Ben verbaasde zich erover dat hij nog startte. Wij zouden graag meebetalen
aan een goede bus voor hen zodat de dagopvang door kan gaan. Ze verdienen het.

Een kamer erbij voor “ ons” kindertehuis
Doordat er meer kinderen zijn geplaatst dan de bedoeling was moet er een kantoor
op zolder worden gebouwd zodat het huidige kantoor weer een slaapkamer wordt.
Zo kunnen de 3
broertjes alle drie
op een kamer
komen.

Speeltuin bij medisch centrum
Het zou mooi zijn als daar een speeltuin
geplaatst werd voor de gehandicapte
kinderen, omheind door een hekwerk.

SPONSORS EN DONATEURS VAN HET LAATSTE JAAR VANAF MEI 2009
Modderkolk Projects & Maintenance BV Wijchen – Drukkerij DHD Groesbeek – Cruijsen Beeldende
Vorming en Techniek Boxmeer – Quality Creations Nuenen – Synprodo Wijchen – Wesso Elektro Wijchen –
B. van de Aa Holding Wijchen – Corim Dental Products Geldermalsen – Zwitserloot B.V. Milsbeek –
Schadeservice Gerrits Wijchen – NOD Netwerkonderzoek Velp – Expertax B.V. Th. Reijnen Grave - Sengers
Schoenmode Wijchen – Elektro-technisch bureau Siberg Amsterdam – Ring Foto de Vakman Wijchen Vraag en Aanbod Buitenmarkt Wijchen – Maatschap Philipsen Accountants Wijchen – Jacobs
Schilderwerken Elst – Chinees Restaurant Asia Wijchen – Rolstoel Service Nijmegen – Berki
Brandbeveiliging Wijchen – Apotheek van Poppel Wijchen – Hema Wijchen - Salon Thijssen BV Wijchen –
Agis Zorgverzekeringen Amersfoort – Stichting Het Vierkerkenhuis Hilversum - Mark Smulders Profile
Fietsspecialist Wijchen– Drukkerij Groep België - Senioren KBO Grave - Protestante kerk Gemeente Elst –
Kerk Antonius Abt Parochie Hees Nijmegen – Juwelier Jewels & Trends Wijchen – Van Tilburg Mode
Nistelrode - Parochie de Hoeksteen Wijchen – Fransiscanen Nederland Frans Verheijen – Streekcollege van
Diakenen Wijchen - Jenny Meijlink Leusden - Wil en Lily van de Ruytenbeek Nijmegen – Berry Tijsse Klasen
en Cees Bettink Nijmegen – Floriana Markis Wachtendonk Duitsland – Willy en Carla Otto Wijchen Herman en Gerrie Wanders Nijmegen – J. de Wit Habets Wijchen - Gerard en Loes Hendriks Wijchen – R. J.
Nieuwenhuis Haalderen – Fam. van Uuden Wijchen – Mevr. van Woezik Wijchen – Ans en Theo Straten
Nijmegen – Maria Groenen Wijchen – Fam. Geertsen Wijchen – Jo en Trees Hendriks Wijchen - Wil en Stini
Hendriks Wijchen – Jan en Thea Poos Wijchen – Gerard en Adi Janssen Nijmegen – Ria Melssen en Hans
Lamers Nijmegen – Mevr. van de Broek Gassel – W. Cornelissen Wijchen – Cor en Corrine van Til Hilversum
– Fam. van Heijningen Wijchen – Theo en Ria Hendriks Nederasselt – Felix en Henny van Ewijk Wijchen Heer en mevr. Zijlmans Beuningen – Roel en Tineke Schaart Wijchen – Roel Theissen Amsterdam – Mevr.
Landsman Nijmegen – Jacques en Nolly Jansen Geldermalsen – Fons en Marijke Gijselhart Wijchen –
Maurice en Miranda Loermans Beuningen – Arnold en Thea Hendriks Wijchen – Carlo Houtkamp Hilversum
– Martin en Ank Tromp Horssen – W. Olsthoorn Rotterdam – G. Westendorp Nijmegen – Henk en Trees
van Rossum Wijchen – Kitty van Kampen Den Haag – G. Noorland Dijkstra Wijchen – Fam. van Zandbrink
Wijchen – Cecile Welling Wijchen – Rien en Gerda v.d. Broek Wijchen – Jan Jansen Wijchen – Thea Hofs
Wijchen – Jo en Wil Brukx Ravenstein – Ans Joost Wijchen – Rob en Inge Muhren Wijchen – G. Klaus
Kuipers Wijchen – Mevr. Uijt de Haag Wijchen – Heer en mevrouw Sas Wijchen – Paul en Anke Klösters
Bathmen – Theo en Rachel Klösters Groesbeek – Leo en Bets Loermans Beuningen – Lucy Stoffels Wijchen
– Eef en Toos de Beijer Leuth – Johnny van Rossum Wijchen – Paul en Marja van Ooyen Groesbeek – Jack
en Diny Ojik Delden – Jan en Tineke Derks Wijchen – Susan Mulders en Gerrit Bouw Groesbeek – Nel de
Hondt Malden – Henk en Annemarie van Bergen Beuningen – Heer en mevrouw de Moor Wijchen – Fam.
Klösters Groesbeek – Hilco Hendriks Wijchen – Theo en Marja Mulders Groesbeek – Anny en Tonnie
Schamp Ravenstein – Wim en Riet van Pelt Wijchen – Heer en mevr. de Jong Wijchen – Frans Wooning Lent
– Fam. Jensen Wijchen – Egbert de Jonge Wijchen – Piet en Dien Aardse
Hoofddorp – Henny Bekker Wijchen - Ria Jansen Vullers Wijchen – C. J.
Lasker Wijchen – J.A.M. Piels Nijmegen – Hent en Francien de Swart
Beuningen – Heer en mevr. Romviel Beuningen – J.J. Zevenbergen Ruinen
– Koos en Astrid Joosen Beuningen.
Verder dank aan onze vrijwilligers
Herman en Gerrie Wanders en Tom en
Eline Pasma, aan Jaap Bulk
administratiebureau, aan alle
sponsors, donateurs, stichtingen,
verenigingen en fondsen die anoniem
willen blijven.
Wilt u anoniem blijven laat het ons
dan a.u.b. weten.

