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Beste vrijwilligers
Van 3-13 april hebben Piet en Ria Beukenkamp en Ina en Herman Raaphorst een bezoek
gebracht aan Roemenie. De heen en terug reis zijn prima verlopen. Mooi weer, nauwelijks
op onthoud, ook niet aan de grenzen. Op de heen reis hebben we in Wallsee in Oostenrijk
overnacht en op de terug reis in Geiselwind in Duitsland. De ontvangst in Osorhei is iedere
keer weer hartelijk, een beetje thuiskomen. Ina en Herman logeren voor het eerst in het
gastenverblijf van de Rooms Katholieke kerk.
In een kort overzicht iets over de activiteiten die we gedaan hebben.
• We hebben alle 4 de verpleeg en verzorgingshuizen
van Caritas bezocht. Voor St Elisabeth en St Anton
hadden we een doos met materiaal voor het maken
van 3D kaarten bij ons, geschonken door een mw die
gestopt is met deze hobby. We hebben ook weer
naar een wensenlijst gevraagd. In St Anton is in de
huiskamer een’ Boskoopse ‘hoek gemaakt. Natuurlijk
maken we een praatje met de bewoners.
• Een bezoek aan het ziekenhuis in Marghita waar 15 ziekenhuisbedden en veel
stomamateriaal, voeding en infuusmateriaal naar toe is gegaan. De arts die we
spreken zegt alles te kunnen gebruiken. De regering heeft gezorgd dat het gebouw
er redelijk uit ziet. Voor de bedden, apparatuur en verbandspullen moeten ze zelf
maar zorgen.
• Een bezoek aan de kringloopwinkel waar onze
kleding en huisraad heen gaat. De winkel ziet er leeg
uit. Er is grote vraag naar meubels.
• Een gesprek met de 2 directeuren (Joszef Rajna en
Ákos Derzsi) van Caritas en het hoofd van de
thuisverpleging over ons voorgenomen project in
Boskoop om geld in te zamelen voor een nieuw aan te
stellen verpleegkundige en een auto. Dit wordt met blijdschap ontvangen. Het
bestuur is nu druk bezig om grote sponsoren te vinden. We hebben al enkele mooie
bedragen gekregen. Als jullie ideeën hier over hebben, geef het door.
• Bezoek aan de basisschool ( 29 klassen) in Osorhei. We maken kennis met de
nieuwe directeur. De vorige directeur waar we vele jaren contact mee hebben gehad,
Camelia Indrie kon haar werk niet meer aan en is weer gewoon lerares. We
bespreken onze financiële bijdrage voor Remedial Teaching.
• Ook hebben we een kindertehuis, welke ooit door Caritas is opgezet, bezocht. Met
heel veel liefde worden hier uit huis geplaatste kinderen opgevangen. De financiële
ondersteuning komt van het klooster uit Melk in Oostenrijk. We zien een hele mooie
opslag van goederen de goederen. Met behulp van stickers kan men precies zien
wat er in de dozen zit. Mogelijk ook een idee voor ons.
• De opslag van de medische en verpleegkundige goederen in Osorhei wordt ook met
een bezoek vereert. We helpen mee om vele dozen uit te pakken. In november
hadden we al gezien dat de opslag onoverzichtelijk is en veel te bewerkelijk. Nu weer
bij Joszef Rajna aangedrongen op uitbreiding van de stellingen.
• Op Palmzondag zijn we naar de protestantse kerk van István Visky geweest. Het
koor zingt. Na de dienst drinken we met een groep koffie in
de pastorie. In de middag hebben we een mooie rit in de
omgeving gemaakt.
Het weekend hebben we ook benut om de stad in te gaan,
de paasmarkt bezocht, naar de Cetate, naar de markt en
inkopen gedaan.
• De huwelijksdag van Ina en Herman wordt ook gevierd. Dat hebben ze geweten,
overal waar we komen worden ze gefeliciteerd en wordt er een drankje aangeboden.
• De laatste avond vraagt Joszef om de groeten en vooral de dank over te brengen
aan alle vrijwilligers die iedere week weer veel werk verrichten.

Activiteiten:
• Zaterdag 24 juni houden we weer een BBQ voor alle vrijwilligers.
• Voor de Goede doelen markt in november vragen we ideeën voor de verkoop.
Wie is creatief om dingen te maken, te haken, te breien etc. Laat het weten!
Spullen uit Roemenie hebben we bijna niet meer.
• Al een paar jaar hebben we niet meegedaan aan de Braderie (22 en 23
september) omdat de meeste bestuursleden niet aanwezig waren. Wie wil
kartrekker zijn, wie heeft leuke ideeën voor een verloting oid. De opbrengst zou
voor het Project Thuisverpleging kunnen zijn.
• Voor het Project hebben wij ook veel sponsoren nodig. Als iemand ideeën heeft,
of mogelijk personen of bedrijven weet die wij kunnen benaderen, graag.
• Neem contact op met een van de bestuursleden. Met elkaar moeten we een eind
kunnen komen.
Wij zoeken:
• Voor St Martin, waar mensen met dementie wonen, zijn we op zoek naar 10
eenvoudige wandklokken met grote cijfers.
• Ook kleine tafelschemerlampjes zijn heel welkom.
• Mocht iemand adressen weten waar we incontinentiemateriaal kunnen ophalen, laat
het weten, want dit is in Roemenie erg duur.
• Wol voor de breidames.
• Ook zoeken wij bestuursleden!! Weet je iemand of ben je het misschien zelf?

