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Een deel van de vele poppen
die we al hebben ontvangen.

Inhoud reis november: donatie sociaal centrum Onesti, kindertehuis Visatorii in
Fundu Moldovei, uitdelen poppen bij 5 kleuterscholen, renovatie dagbehandeling
jongeren met een beperking in Onesti, ouderen in Buciumi, het
verzorgingstehuis voor ouderen in Turda, seniorenbond in Turda, dagbehandeling
kinderen met een beperking in Turda en tenslotte de sponsorlijst.

Een verandering
binnen onze stichting
Het is belangrijk voor u om te
weten hoe we in de toekomst
zullen gaan werken en de
eerste verandering heeft al
plaatsgevonden. Het was niet
onze bedoeling om te beginnen
met het sociale centrum in
Onesti maar een veranderde
Roemeense regelgeving maakte
het noodzakelijk. We zijn beiden
71 jaar, kerngezond, energiek
maar de toekomst heb je niet in de
hand. Dus na vele gesprekken zijn we
overeen gekomen dat het beter zou
zijn om in de toekomst de Roemeense
stichtingen over te dragen maar dat
we zouden beginnen met de stichting
voor het sociale centrum was het
laatste wat we wilden. We zijn trots op
dit prachtige gebouw met de
buitengewoon goed functionerende
leiding. Maar door de toenemende
bureaucratie met onbegrijpelijke eisen
werden we er toe gedwongen omdat de wet nu voorschrijft dat wij 2 medewerkers in
dienst moeten nemen omdat we een sociale stichting zijn. Maar wij voeren er geen
activiteiten uit, dat doet de desbetreffende Roemeense stichting die dus ook 2 personen
in dienst moet nemen. We hebben het opgelost om het gebouw en het terrein aan deze
stichting te doneren. In de toekomst zou dat toch al gebeuren, dat besloten we al eerder.
Let wel; onze stichting H.A.R. blijft gewoon bestaan, wij nemen voor de komende 3 jaren
de kosten van de verzekering op ons en we gaan gewoon door op de ingeslagen weg.
Voor het gebouw hebben we nu plavuizen laten leggen. Saskia wilde de sleutel niet van
Ben aannemen, links op de foto, omdat we er altijd welkom zijn en we moeten het
gebouw beschouwen als ons huis maar de werkkleding kreeg Ben niet terug. Terecht!

In 1995 leerden we Maria kennen en wie ons volgt
vanaf de beginjaren weet wie ze is. Ze is nu de
trotse moeder van een lieve zoon en ze heeft een
goede baan. Meestal gaan we even bij haar langs
als we in Roemenië zijn evenals naar Mariana in
Lunga, ze is onze vriendin vanaf de eerste reis.
Nadat we Maria hadden bezocht reden we door
naar het kindertehuis in Fundu Moldovei waar we
door enthousiaste kindertjes werden ontvangen.

We hebben kaartjes gemaakt met de kinderen, fotolijstjes, kralen geregen, vliegtuigjes,
puzzels opgelost, gekleurd en geverfd. Ze zijn supertrots op de resultaten en de briefjes
en tekeningen van hen met lieve tekstjes worden ons van alle kanten toegeschoven.

De honderden poppen die we al gebracht
hebben bij instellingen, kleuterscholen en
gezinnen zijn tweedehands poppen die
door onze plaatsgenote Diny Kuetsem
worden gewassen en voor elke pop maakt
ze een mooie outfit. Geen enkele pop is
hetzelfde gekleed. Ze worden met
tientallen gelijk bij ons gebracht en hoewel
we geen goederen verzamelen maken we
hiervoor een uitzondering want wat is er
niet mooier dan kinderen blij te maken?

Natuurlijk moet je dan voor een alternatief zorgen voor de
jongens en wat fijn dat er in een winkel met goedkope
artikelen zaklampjes worden verkocht waar geen batterijen
voor nodig zijn. We gaan het liefst naar scholen in afgelegen
gebieden omdat de voorzieningen daar achterblijven.
Hoewel de hygiëne een grotere plaats gaat innemen komen
wij nog op scholen zonder stromend water en met
zogenaamde Franse toiletten, een gat in de vloer waar die
kleine kindertjes gehurkt hun behoefte moeten doen.

De doorgaande wegen zijn
over het algemeen heel
goed maar in afgelegen
gebieden is dat anders.
Een wachtend paard voor
de school is een plaatje
waard.

Ons grootste project van het afgelopen jaar vond plaats in
Onesti, in het centrum voor dagopvang van kinderen en
jongeren met een beperking, autisme en/of het
downsyndroom. Er zijn therapeuten aanwezig en daarnaast
worden ze dagelijks bezig gehouden met allerlei activiteiten.
We kennen Monalisa, die het centrum runt, al heel lang en
hebben jaren geleden een deel meebetaald voor de
aankoop van een bus waarmee de kinderen thuis worden
opgehaald. Vorig jaar hebben wij er voor gezorgd dat de
kruipruimte werd geïsoleerd maar dit jaar is de hele eerste
verdieping grondig gerenoveerd. Op die voorwaarde kreeg
Monalisa gratis van de gemeente de beschikking over deze
grote etage en het is ongelooflijk hoe van een aftandse
etage zo’n mooi geheel gemaakt kan worden. Hulde ook
voor de aannemer, het installatiebedrijf en onze sponsors.
Namens Monalisa en al deze jongeren, BEDANKT.

Het voordeel van ons jarenlange werk in Roemenië is dat je in de loop der jaren mensen
leert kennen die volledig achter je staan, die je met de juiste adviezen kunnen helpen en
dan niet van achter een bureau maar ter plekke en ook zij werken met hun hart en denken
aan de medemens zoals wij dat doen en ook ons team van vrijwilligers. Angela komt veel
bij ouderen en gezinnen thuis. We gingen met haar op pad met voor elk gezin een
levensmiddelenpakket. Het was een feest om daar te zijn. Die mensen reageerden zo
verheugd op onze komst, we werden er zelf vrolijk van. Ook in het verzorgingstehuis in
Turda, destijds door onze stichting gebouwd, voelden we ons meer dan welkom en het liet
een diepe indruk bij ons achter omdat zowel mannen als vrouwen huilden van ontroering
omdat we nog aan hen dachten. Voor iedereen, 114 inwoners, hadden we een zelf
beschreven kaart, een doos chocolade en een stukje zeep meegenomen waar ze dol op
zijn. We komen er terug, dat is zeker. Omdat de omstandigheden niet bepaald rooskleurig
zijn hebben we er geen foto’s van gemaakt, privacy bescherming. Je moet de mensen in
hun waarde laten. De foto rechtsonder is gemaakt bij de bejaardenbond. Daar brachten
we nu en in
het verleden
hobbymaterialen en
tot onze grote
verrassing
hadden ze
een expositie
gemaakt.

In 2009 werd ons medisch centrum in
Turda geopend waar we met onze
vrijwilligers veel werkzaamheden
hebben verricht. Hier worden kinderen
met een beperking behandeld maar er
wordt ook veel aandacht besteed aan
bezigheidstherapie. In het souterrain is
een grote zaal waarvoor we dit jaar 70
stoelen hebben gekocht zodat ouders
en verzorgende in de gelegenheid
worden gesteld om naar de zang en
voordrachten te komen kijken en
luisteren.

Na de bouw hebben we er een
speeltuin aangelegd en een
snoezelkamer gerealiseerd, samen
met de Brabantse stichting Hulp Oost
Europa. De manager heeft een goed
team en samen overleggen ze over de aanschaf van materialen en de behandelingen.
Omdat de kinderen met een ernstige handicap niet boven kunnen komen in de grote
zaal waar de bezigheidstherapie plaatsvindt willen we er graag een lift laten
aanbrengen, de ruimte is ervoor maar nog niet de financiële ruimte. We hebben al een
beroep gedaan op de burgemeester maar willen ook een beroep doen op u zodat we
samen kunnen realiseren dat de kinderen in een rolstoel ook mee kunnen doen met de
activiteiten. Het geeft hen een gevoel van eigenwaarde en het stimuleert hen enorm.

Op de 2de bladzijde
heeft u kunnen
lezen over de
veranderde situatie
van onze stichting in
Onesti. Wij blijven
echter doorgaan
met ons werk omdat
ons hart daar ligt en
het vooral heel mooi
werk is om iets voor
anderen te doen die
het hard nodig
hebben. Op den
duur zullen we ook
andere gebouwen
overdragen aan
Roemeense besturen met als voornaamste reden dat wij niet in de toekomst kunnen
kijken en als een van ons wat overkomt dan zit de ander met de handen in het haar.
De Nederlandse stichting die de gebouwen zou overnemen zit met hetzelfde probleem
We blijven dus ook op u rekenen en ons voornaamste doel is nu om het voor elkaar te
krijgen dat er een lift komt in het medisch centrum Wilt u een bijdrage daaraan
leveren? Wij zijn blij met elk bedrag, groot of klein, vele kleintjes maken een grote.
IBAN NR. NL72RABO0135454700 t.n.v.. Stichting HAR onder vermelding lift
Sponsors 2016
Hema Wijchen, Sengers Schoenen Wijchen, Parochie de 12 Apostelen Wijchen,
Stichting Vraag en Aanbod Wijchen, Computerzaak Total IT Wijchen, Frans Verheijen
Wijchen, DHD Drukkerij Groesbeek, Coll. Van Diakenen Streekgemeente Maas en
Waal, NOD Netwerk Velp, heer en mevrouw Canta Nijmegen, Egbert de Jonge
Wijchen, J. Piels van Dinteren Nijmegen, mevr. vd Lockant Gassel, Anny en Tonnie
Schamp Ravenstein, heer en mevr. Maseland Wijchen, fam. van Uuden Wijchen, W.
vd Ruytenbeek Malden, mevr. Athmer De Bilt, R. Nieuwenhuis Haalderen, Cees Bettink
en Berry Tijse Klasen Nijmegen, Tom en Eline Pasma Grave, heer en mevr. Hermens
Wijchen, Theo en Ria Hendriks Nederasselt, Maria Tychon Wijchen, H.J.C. Zwartjens,
Herman en Gerrie Wanders Nijmegen, Jo en Wil Brukx Ravenstein, G. Westendorp
Nijmegen, heer en mevr. vd Zande Wijchen, Kitty van Kampen Den Haag, heer en
mevr. vd Pelt Wijchen, heer Noorland Wijchen, mevr. Kersten Leuth, Mientje
Cornelissen Wijchen, J. Hendriks Nijmegen, Ridi Ooms Werkenrode Groesbeek,
Henny Bekker Wijchen, Gerard en Loes Hendriks Wijchen, Jo Janssen Nijmegen, Wil
en Carla Otto Wijchen, Theo en An Straten Nijmegen, Joop en Fanny de Kleijn
Nijmegen, Wil en Stini Hendriks Wijchen, heer en mevr. Romviel Beuningen.
Bedankt anonieme sponsors van andere stichtingen, organisaties en particulieren.
Zonder jullie allen hadden we nooit kunnen bereiken wat we allemaal samen
gepresteerd hebben. We hopen ook in de toekomst op jullie te mogen rekenen.

