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Verzorgingstehuis
Vanwege het corona virus, in Roemenië steevast Covid 19 genoemd, ontstond er vertraging bij de
werkzaamheden in het verzorgingstehuis voor ouderen. Ter plekke wordt het een ziekenhuis genoemd
omdat ze niet de zorgcentra hebben zoals wij die in Nederland kennen. Er zijn in Roemenië wel tehuizen
voor ouderen maar in dit door ons te renoveren tehuis verblijven bedlegerige ouderen en ouderen die niet
meer voor zichzelf kunnen zorgen. Er is een dokter aanwezig en een ambulance. Er zijn geen huisartsen in
de buurt en het ziekenhuis ligt meer dan 50 km hier vandaan. Dit is duidelijk een achtergebleven gebied in
het overigens veranderende Roemenië. Voor onze stichting is dit een prachtig project omdat er zoveel
veranderd moet worden om het leefbaar te maken voor de inwoners en waarbij de overheid ernstig tekort
schiet. Belangrijk is daarbij dat er een eetzaal/recreatieruimte komt waar gezamenlijk gegeten kan worden,
waar ze naar de tv kunnen kijken en knutselen. Maar ook om er zelf een kopje koffie of thee te kunnen
drinken. Dus ons plan is om een tv met een groot scherm te kopen, knutselmateriaal, bordspellen, puzzels
en mogelijkheden om zelf koffie of thee te zetten.
Maar eerst moeten de extra slaapkamers en badkamers voltooid zijn
omdat er 3 slaapzalen van 3 a 4 personen opgeheven moesten
worden om er een recreatieruimte te maken. Daar wordt volop aan
gewerkt. Die extra slaapkamers komen in een naastgelegen gebouw
waarbij er een corridor komt tussen de 2 gebouwen zodat er toch
weer een geheel ontstaat. Op de foto hiernaast is er begonnen met
de corridor.
Ook dit zorgcentrum werd getroffen door het corona virus maar de
werkzaamheden gaan door. De directrice en wij hebben al veel
Roemeense sites
bekeken om de
juiste tafels en
stoelen voor de
ouderen aan te
schaffen. Deze
kunnen al besteld worden. Helaas kon de aannemer in de
eerste periode niet vooruit. De inwonende dokter zou
naar een ander deel van het gebouw verhuizen, betaald
door de gemeente maar dat stelde ze steeds uit, ook al
was haar woning klaar. Dat leidde tot extra vertraging. Als
ze geen dokter was geweest
zou het allemaal sneller
gaan maar de Roemeense
hiërarchie speelt ons soms
parten. Iemand met aanzien
heeft meer privileges. Voor
ons is dat moeilijk om er
mee om te gaan en dat
steken wij niet onder
stoelen of banken. Wat dat
betreft leven we in twee
verschillende werelden.
Op zo’n moment mis je dat
je niet mag reizen want dan
was het zo opgehelderd.

Het complex bestaat
uit 3 gebouwen
waarvan er 2 worden
gerenoveerd. Er
wonen 40 personen
in het
verzorgingstehuis. In
dit gebouw worden 6
kamers en 4
badkamers
gerealiseerd. De
badkamers komen
tussen 2 kamers in
zoals u op deze
rechterfoto kunt zien
zodat ze vanuit beide
kamers bereikbaar
zijn en de deuren
uiteraard op slot
kunnen tijdens
het gebruik. Dit
was de beste
manier om het
ruimteprobleem
op te lossen. Er
is een nieuwe cv
ketel geplaatst
en op de
voorpagina kunt
u zien dat er
zonnepanelen
zijn geplaatst op
een van de 2 gebouwen. Deze gebouwen worden verwarmd door op
hout gestookte kachels. Omdat elektriciteit erg duur is en er geen
gasleidingen zijn in deze buurt hebben we alvast de zonnepanelen laten
plaatsen. Veel goedkoper voor hen en tevens milieuvriendelijk.
Om de keuken grondig te renoveren is er een nieuw fornuis nodig, een
afzuigkap en oven. Een koelkast en afwasmachine is nu nog te duur voor ons maar we hopen dat we die in het
nieuwe jaar kunnen aanschaffen. Ook de wasruimte wordt volledig vernieuwd. Er wordt een bedrijfswasmachine
geplaatst en een droogtrommel. De directrice en wij kijken naar allerlei Roemeense sites om prijzen en kwaliteiten te
vergelijken. De samenwerking is prima en er worden geregeld foto’s gestuurd van de vooruitgang. Onze adviezen
worden steeds ter harte genomen omdat we al heel wat ervaringen hebben opgedaan elders in het land en ze zijn er
ook dankbaar voor dat we met alles meedenken.
We zijn ervan overtuigd dat deze inwoners een veel menswaardiger bestaan zullen krijgen maar ook voor het
personeel wordt alles handiger, ruimtebesparend en prettigere arbeidsomstandigheden.
Op de voorpagina ziet u 2 dames die niet uit dit tehuis komen maar uit het bejaardentehuis in Turda. Ons eerste
grote project dat in 2003 werd geopend. We hebben geen werkzaamheden meer in dat tehuis maar deze dames
misten ons en dat lieten ze ons weten. We hopen dat we, na het corona tijdperk, iedereen weer kunnen bezoeken
want het is ons levenswerk en wij missen de mensen en de kinderen ook enorm. Dat onze vakantie niet doorging
was geen probleem maar dat we niet naar Roemenië konden voor besprekingen, bezoeken en controle deed ons
pijn. Ook de nieuwe studenten konden we niet ontmoeten maar dankzij Saskia hebben we goede keuzes kunnen
maken. We hopen dat het virus snel onder controle te krijgen is. Dat wensen we voor u, voor ons, voor alles en
iedereen.

Medische hulpgoederen
In onze vorige nieuwsbrief
vroegen we om medische
hulpgoederen en dat hebben we
geweten. Ongelooflijk hoeveel er
op werd gereageerd doordat ze
zelf goederen hadden maar ook
tips waar we ons konden melden.
Dat resulteerde in een enorme
hoeveelheid rolstoelen, urinalen,
rugsteunen, toiletverhogers,
douchestoelen, ondersteken,
postoelen, looprekken, matrassen
en incontinentiemateriaal.
Bedankt allemaal, wat hebben
jullie ons ermee geholpen.
We vonden een ruimte
om alles op te slaan, we
huurden een
vrachtwagen om alles op
te halen en de vracht kon
naar 2 Roemeense
bestemmingen. Het is
gelukt mede dankzij de
hulp van Herman, ons
medebestuurslid.
Sinds 2005 verzamelen
wij al geen goederen
meer. Toch ging er nog
veel richting onze
Roemeense projecten
maar dat waren dan de
goederen die zo enorm
in trek waren zoals
dekens, dekbedden, zeer
mooie kleding,
sportkleding, puzzels,
handwerkmateriaal en computers. Hier ziet u foto’s van kleding die we ontvingen en waar we veel Roemenen blij
mee konden maken. Omdat het mooie nieuwe kleding was gingen we voor de bijl en daar hebben we beslist geen
spijt van maar we moeten toch vermelden dat we geen goederen meer aannemen. De transportkosten zijn erg
hoog en dat geld geven we liever uit aan structurele hulp. Dit is een definitief besluit. We zijn altijd blij geweest
met alles wat we ontvingen, ook omdat wij de blik in de ogen konden zien van de
personen die geholpen werden en dat gaf ook kracht om door te gaan. Natuurlijk
hebben we hiermee veel mensen kunnen helpen maar je helpt er de Roemeense
economie niet mee om alles vanuit ons land naar hen te sturen. We hebben veel
gezinnen kunnen helpen met goederen en dekens, volgens mij zijn er in Wijchen geen
dekens meer, zoveel hebben wij er weggebracht. We hebben nog wel een nieuwe
rolstoel gestuurd naar de mevrouw die een been mist en waarvan we eerder een foto
plaatsten. Deze vrouw kan nu weer naar buiten, dat was eerder onmogelijk.
Omdat de renovatie van het verzorgingstehuis duurder wordt dan was gepland kunt u
ons helpen door een bijdrage te sturen naar het rek. nr. van de stichting
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Studenten
Kent u ze nog? Onze 3
muzikale gasten die vorig
jaar zo’n prachtig concert
gaven in de Schakel in
Wijchen? Dat werd
voorafgegaan door een
concert in België ,
georganiseerd door de
sponsor van deze muzikale
talenten.
Iustin, linksboven, in het midden Andreea en rechts George. Het gaat heel goed met hen al is het een lastige periode
omdat de universiteiten gesloten zijn en ze nu zoomlessen hebben. Optredens zijn er ook niet meer al zien we links
een lachende Iustin omdat hij toen net weer een rol speelde in een opera maar helaas, dat was eenmalig. Ze zijn
begonnen aan hun laatste studiejaar en mogen eventueel doorgaan voor de master. We hebben nu totaal 24
studenten die allen een universitaire studie doen. Vooral voor de eerstejaars studenten is het moeilijk om vanuit de
thuissituatie te studeren. Ze hebben wel een kamer toegewezen gekregen en ze moeten dus toch de kamerhuur
betalen maar een deel van hen is naar hun ouderlijk huis vertrokken. Dat kan alleen als ze daar een goede
internetverbinding hebben en dat is in sommige gebieden niet het geval. Soms wonen studenten met 4 personen in
een kamer en dat mag in dit corona tijdperk niet meer. Het maximum is 3 personen maar dat betekent ook dat de
kamerhuur nu door 3 in plaats van 4 personen moet worden opgebracht.
Ioana, hierboven, hebben wij leren kennen toen ze in het verzorgingstehuis werkte, ons eerste grote project dat in
2003 werd geopend. Helaas voor de bewoners werkt ze daar niet meer maar ze is begonnen aan een universitaire
studie waarbij ze onderzoek verricht naar de oorzaak en
gevolgen van een beroerte, doodsoorzaak nr. 1 in Roemenië.
De stichting van de sponsoring voor de studenten stemde
ermee in om de kosten van de studie op zich te nemen en
ook de materialen die ze daarvoor nodig heeft. Alex, haar 4
jarige zoon bekijkt vol interesse de materialen. In het tehuis
missen ze Ioana enorm, ze is ook geweldig maar het voordeel
is dat ze nu kan groeien naar een betere toekomst voor
haarzelf, haar zoon maar ook voor anderen dankzij een
interessante studie. Foto links is een jonge jongen maar
tevens een oude bekende. Het is Edi, de 10 jarige zoon van
Maria die we in 1995 ontmoette en die we op weg hielpen
naar een betere toekomst. De sponsors van het eerste uur
kennen het verhaal van Maria. Ze woont samen met
haar zoon, een leuke, vriendelijke en intelligente knaap.

Kindertehuis

Het was schrikken, het opheffen van het kindertehuis. De Europese eisen zijn er van toepassing en volgens de regels
is het niet toegestaan om meer dan 12 kinderen in een tehuis te plaatsen. We wisten al langer dat daar plannen voor
bestonden maar dat werd steeds op de lange baan geschoven. Er woonden 32 kinderen in het tehuis terwijl het was
gebouwd voor 24 kinderen maar de kinderbescherming stuurde steeds weer meer kinderen naar het tehuis. De
naam van het tehuis Visatorii, het betekent dromen, was ook voor ons een droom maar met een schok werden we
wakker geschud. We hadden eerder al een vraag gesteld aan de kinderbescherming maar deze vond het niet nodig
om onze brief te beantwoorden. En we hoorden steeds dat er nog geen concrete plannen waren dus toen het
bericht kwam dat de kinderen al uit het tehuis waren geplaatst was het alsof we een klap in het gezicht kregen. Niet
alleen voor ons maar ook voor Herman, Gerrie, Tom en Eline. Samen hebben we zoveel voor deze kinderen kunnen
doen. We organiseerden allerlei spellen en bezigheden als we daar kwamen en de kinderen holden ons luid joelend
tegemoet als we arriveerden. Ze hingen letterlijk en figuurlijk aan ons. En ineens zijn ze weg, we konden geen
afscheid van hen nemen vanwege corona. Het kostte ons tranen en slapeloze nachten want we hielden van deze
kinderen. Ze ontvingen altijd een kaart met hun verjaardag, ook vanaf ons vakantieadres en we zorgden dat elk kind
een fotoalbum had met de door ons gemaakte foto’s, een herinnering voor later. We vergaten hen nooit. De meeste
kinderen zijn in andere tehuizen opgenomen, enkele in een pleeggezin maar het belangrijkste is dat de kinderen uit
een gezin bij elkaar zijn gebleven. Alleen begrijpen we niet dat er enkele kinderen weer terug zijn in het ouderlijk
huis maar ze zijn daar destijds toch niet voor niets weggehaald?
Op bovenstaande foto werd een jongen toegezongen voor
zijn verjaardag en dat ging altijd gepaard met een mooie
taart. We hopen dat ze gelukkig zijn in hun nieuwe omgeving.
In het tehuis wonen nu jongeren met een beperking en voor
hen zijn we blij dat ze in zo’n mooi tehuis kunnen wonen. De
kinderbescherming heeft er nu personen in geplaatst vanaf
19 jaar met een verstandelijke beperking. Fijn voor hen om in
zo’n mooi tehuis te mogen wonen maar het is niet meer “ons
tehuis” Drie jaar geleden hebben wij alle eigendommen van
onze stichting aan Roemeense stichtingen gedoneerd dus we
hadden er geen zeggenschap meer over maar we hadden nog
zoveel plannen want wat hebben we veel met de kinderen
ondernomen. De directrice heeft beloofd om samen met ons
alle kinderen op hun nieuwe bestemming te gaan bezoeken
maar corona houdt ons voorlopig nog in de greep.
We wensen de nieuwe bewoners een veilig en mooi
onderkomen en hopen dat het geluk aan hun kant staat.

Bejaardenbond

In 2009 hebben we een oude school omgetoverd tot een prachtige ruimte waar de ouderen van Turda allerlei
hobby’s kunnen uitvoeren. Vier weken lang hebben we, samen Tom, Eline, Herman en Gerrie en met Roemeense
vrijwilligers gewerkt om het totaal verwaarloosde pand een mooie bestemming te kunnen geven. Dat deden we
onder een voorwaarde, de burgemeester moest het dak vernieuwen. Als dat niet zou gebeuren trokken wij ons terug
maar hij stemde er meteen mee in. We begonnen heel snel met de werkzaamheden want een ja vandaag kan
morgen een nee zijn. Maar hij hield woord. In het begin kwamen er alleen mannen om er te schaken, dammen,
rummikub maar langzamerhand kwamen er steeds meer vrouwen dankzij inspanningen van Emilia, de voorzitter
rechts op de foto. Niet alleen het koor heeft er oefenavonden maar ook wordt er veel gepuzzeld, geknutseld zoals
schilderen, breien, origami enz.
De arme ouderen ontvangen er een levensmiddelenpakket met de feestdagen. Vaak hebben wij die zelf ter plekke
samengesteld en uitgedeeld maar vanwege corona laten we het nu aan het team van Emilia over maar hebben we
wel een financiële bijdrage geleverd.

Vastenactie 2020
Voor de 3de keer is er een Vastenaktie geweest in Nijmeegse kerken voor het Sociale Centrum in Onesti dat geheel
via onze stichting werd gebouwd maar nu al weer 4 jaar op naam staat van de Stichting van Saskia. Er vinden veel
activiteiten plaats in het tehuis dat gericht is op kinderen, tieners, straatkinderen, een consultatiebureau en
individuele hulp voor iedereen die dat nodig heeft en waar de Staat bij in gebreke blijft.
Telkens heeft Saskia een nieuw idee om nog meer bevolkingsgroepen te kunnen helpen en onze stichting helpt een
handje. In 2019 werd door onze vrijwilligers en wijzelf een uitleencentrum voor medische goederen op het terrein
gebouwd, die medische goederen zijn aangevuld, vorig jaar zijn er zonnepanelen geplaatst en financieel helpen wij
met een klein maandelijks bedrag want een ding is zeker, dit fantastische werk moet kunnen doorgaan want de
Nederlandse Saskia en de Roemeense Angela zijn waardevol voor de stad en voor ons want we kunnen altijd
rekenen op Saskia als we met een probleem zitten. Ze helpt ons ook altijd met de selectie van de studenten. Zonder
haar zouden we fouten kunnen maken omdat alleen studenten in aanmerking komen als de ouders te arm zijn om
een kamer voor hen te huren en voor het levensonderhoud. Dat kunnen wij vanuit ons land niet beoordelen.
Deze keer was het doel van de
vastenactie bestemd om de grote
eetzaal voor de straatkinderen te
halveren en daar een ruimte te
creëren voor mensen die moeten
revalideren. Ze heeft er nu enige
toestellen staan en een
fysiotherapeute die in het verleden
door Saskia is geholpen gaat nu op
haar beurt Saskia helpen met de
revalidatie van de patiënten. Er
moet nog wat apparatuur bijkomen
maar niet alles kan in een keer.

CORONA
Foto links, de regels in het sociale centrum in Onesti. De scholen zijn er
gesloten en via de computer worden door de kinderen de lessen gevolgd. Maar
wat moet je als je thuis geen computer hebt of als er geen signaal is? Dat is het
probleem van de ouders, niet van de Staat. Bij Saskia komen kinderen bij haar
de lessen volgen en vanwege de afstand die ze moeten houden worden alle
vertrekken in het tehuis gebruikt door de kinderen. Enige studenten hebben
het virus gehad maar zijn er goed vanaf gekomen maar er bereiken ons ook
andere signalen. Zoals het verhaal van een jongeman die corona had en naar
het ziekenhuis ging maar door plaatsgebrek werd hem gevraagd of hij thuis kon
worden verzorgd. Daar moest hij er voor tekenen dat hij instemde om thuis
verpleegd te worden en met een ambulance werd hij naar huis gebracht. Tot zijn verbazing waren er nog 5 andere
patiënten in de ambulance. Een ander schreef dat haar vader overleed, hij was een hartpatiënt maar pas na zijn
dood werd er verteld dat hij corona had. Dus al die tijd was hij omgeven door zijn familie. Dus geen wonder dat zijn
vrouw ook corona kreeg. Gelukkig is ze opgeknapt. Dat neemt niet weg dat het in ons land ook niet vlekkeloos
verloopt, waar is het wel ideaal? Laten we hopen dat we weer snel in een situatie komen die beheersbaar is maar
het leven zal nooit meer hetzelfde zijn. Niet in Roemenië, niet in Nederland, nergens ter wereld. Wij hopen dat we
toch een keer naar Roemenië kunnen gaan want in een week in Roemenië kunnen we veel meer werk verzetten dan
thuis om naar iedereen te schrijven, bellen, inlichtingen inwinnen, studieresultaten bijhouden, maar vooral
controleren of alles verloopt zoals wij dat voor ogen hebben. Vooral met de bouwwerkzaamheden is het een gemis
dat we niet aanwezig kunnen zijn omdat wij al heel wat adviezen hebben doorgegeven en het is makkelijker om dat
persoonlijk te kunnen doen met voorbeelden geven, tekeningen die Ben maakt en de vele adviezen die hij geeft. De
communicatie verloopt ter plekke dan veel makkelijker. Maar gelukkig wordt er serieus en goedwillend gehandeld
en is de samenwerking prima. Onze adviezen worden opgevolgd maar we houden rekening met hun wensen.

SPONSORLIJST 2020 We bedanken alle sponsors die anoniem willen blijven.
We willen de Nijmeegse kerken bedanken die de vastenactie organiseerden voor onze stichting, Pastoraat Huize
Rosa/Catarinahof, H. Antonius Abtkerk en de Goede Herderkerk. De eigenaar van de gratis opslagruimte, sportclub
Woezik die zoveel sportkleding gaf dat we 2x moesten rijden om het thuis op te slaan, Relinde Mode die dozen vol
nieuwe kleding doneerde, Kersten Medische Hulpmiddelen Roermond die ons voorzag van alles wat we nodig
hadden maar ook andere medische instellingen die goederen en/of adviezen gaven. Dank aan Drukkerij DHD IN
Groesbeek voor het voordelig drukken van onze nieuwsbrieven, aan administratiekantoor Jaap Bulk Wijchen die al
vele jaren onze administratie gratis controleert, Stichting Vraag en Aanbod Wijchen die ons nooit vergeet wanneer
de jaarlijkse geldbedragen worden uitgereikt, de stichtingen Farmezan, Millon, Family Capital Management en
Benveh. Zonder hen waren we nu nog een kleine stichting geweest en dank aan Herman Wanders en Tom Pasma,
onze vrijwilligers waar we altijd op kunnen rekenen. Alsmede Diaconie van de gem. Wijchen, Hema Wijchen, Mijn
Huis Makelaardij Heemstede, Total It computershop Wijchen, G. v.d. Lockant Gassel, B. Bettink en C. Tijsse Klasen
Nijmegen, Theo en Marja Mulders Groesbeek, Gerard en Loes Hendriks Wijchen, Henny Bekker Wijchen, M.
Vervaart, Hr. en mevr. v.d. Pluijm Nijmegen, J. v.d. Straten, Ridi Ooms, Joop en Franny de Kleijn Nijmegen, Mevr.
Canta Nijmegen, Kitty van Kampen Den
Haag, Mientje Cornelissen Wijchen, Herman
en Gerrie Wanders Nijmegen, Mevr. de
Groot Hilversum, Fam. Dekkers Nijmegen,
Tonnie en Anny Schamp Neerlangel, Theo
en Ria Hendriks Nederasselt, Jo en Trees
Hendriks Gassel, Huub en Mieke Zijlmans
Beuningen, Jo en Wil Brukx Ravenstein, Fam.
Romviel Beuningen, Mevr. Athmer De Bilt, B.
Bongers, Wim en Riet van Pelt Wijchen, Kees
en Mia Sas Wijchen, L. Thijssen, Kees Boot
Malden, Wil v.d. Ruijtenbeek Malden, Hr. en
mevr. Nieuwenhuis Haalderen.

