
Nieuwsbrief Werkgroep Carei, oktober 2019 

Voor de zomervakantie hebben een aantal leden van de werkgroep Carei (Willem en Joke Boerman en Mark 

Heideveld) een bezoek gebracht aan de drie instellingen die de werkgroep ondersteunt, te weten: Verpleeghuis 

Casa Alexandru, Psychiatrisch zorgcentrum Sint Ana en kindertehuis Lacramioara   

Doel was om te inventariseren welke wensen/behoeften er zijn vanuit de instellingen voor het verbeteren van 

de werk – en leefomstandigheden. De werkgroep Carei start in november 2019 met het maken van een 

jaarprogramma en begroting voor het jaar 2020. Hiervoor is het essentieel om inzicht te krijgen welke hulp in- 

en na 2020  aan de zorginstellingen noodzakelijk is. 

Sint Ana 

Tϋnde, directrice van St. Ana, een psychiatrisch zorgcentrum in Carei. is onze 

contactpersoon in Carei. Het zorgcentrum telt circa 60 bewoners, die zo mogelijk 

een eigen bijdrage moeten inbrengen. Velen kunnen dit niet bij gebrek aan 

inkomsten. Hierdoor heeft St Ana te kampen met financiële tekorten. Extra 

inkomsten worden gegenereerd door o.a het maken en verkopen van kaarsen en 

zelfgemaakte 3D kaarten / bloemen. 

Zoals in de vorige nieuwsbrief gemeld is er hard gewerkt aan de renovatie van de 

badkamers en zijn deze de afgelopen twee jaar gefaseerd opgeleverd. Ook is de 

keuken, 2 jaar geleden geschonken door Almere College Dronten, geïnstalleerd 

door Pap Sandor (een lokale installateur). Directie en personeel zijn er heel erg blij 

mee.  Een mooi resultaat in navolging van de renovatie van de kelder in 2014/2015 

waarin de wasruimte, de droogruimte, de voorraadkamer en de activiteitenkamer 

zijn aangepakt. Verder is behoefte aan een snoezelruimte. Deze ruimte is 

vooralsnog niet beschikbaar. 

Inventarisatie van de wensen en behoeften voor 2020: 
1. De tuin is toe aan een opknapbeurt. De bewoners kiezen vaak de kortste weg 

van het ene gebouw naar het andere waardoor olifantenpaadjes zijn 
ontstaan. Banken moeten worden gelakt. Er is best veel groen aanwezig in de 
tuin, maar niet echt geschikt/functioneel voor de doelgroep. Een deel van de 
tuin kan misschien worden ingericht als snoezeltuin. 

2. De winter komt er weer aan: degelijke schoenen en warm ondergoed zijn 
hard nodig. 
 

Kindertehuis Lacramioara 

In het huis wonen momenteel 23 weeskinderen in de leeftijd van 3 tot 20 jaar. 

Het is een gezellige boel als we aankomen en we worden hartelijk ontvangen. 

We voetballen met de kids, spelen fopbal en proberen in het 

Engels/Duits/Hongaars een gesprek te voeren.    

Kati, moeder en tegelijkertijd de directrice van het kindertehuis, geeft aan dat 

de provinciale overheid haar verantwoordelijkheid niet neemt en de salarissen niet uitbetaalt. De inkomsten 

van het weeshuis (van de overheid, van een plaatselijk bedrijf, uit 

cateringwerkzaamheden van Kati) blijven ver achter bij de noodzakelijke 

uitgaven. Ook de gezondheid van Kati begint parten te spelen maar ze blijft 

hopen op (financiële) hulp die zij, haar kinderen en de moeders die de kinderen 

verzorgen zo nodig hebben.   

Inventarisatie van de wensen en behoeften voor 2020 en verder: 
1. De financiën op orde zien te krijgen met hulp van sponsoring, subsidie, etc.  
2. Kleding  

 



Contactadres: 
Reestland 12 
7711 VM Nieuwleusen 
Tel: 0637619438 en 0683228300 
Email: wergroepcarei@gmail.com 

Leden van de werkgroep:   
Willem en Joke Boerman 
Fem en Geert Kluvers 
Piet van der Maden 
Sienke van der Steege 
Mark en Irene Heideveld 
 

Verpleeghuis Casa Alexandru 

Ook hebben we een bezoek gebracht aan Casa Alexandru.  De afgelopen 5 jaar 

is meerdere keren een wisseling van directie geweest, met als gevolg dat er 

maar beperkt geïnvesteerd is in het verpleeghuis. Dit was voor de werkgroep 

aanleiding om investeringen in het gebouw tijdelijk op te schorten.    

Met de komst van de heer Pinter als nieuwe directeur zien we dat het 

noodzakelijk onderhoud weer wordt uitgevoerd. Bedragen boven de € 600,- 

worden in Roemenie gezien als investeringen waarvoor de nodige papieren 

moeten worden ingevuld.    

Al vele jaren, sinds 1989, is er een goed contact vanuit Nederland (via de 

werkgroep Carei) met Casa Alexandru en hebben wij een bijdrage, op allerlei 

fronten, kunnen leveren aan het verbeteren van de leefomstandigheden.  

Gebruiksartikelen en bouwmaterialen schaffen wij aan in Carei ter 

ondersteuning van de lokale economie/ondernemers en met het oog op 

garanties. 

Inventarisatie van de wensen en behoeften voor 2020: 
1. Keuken: vervangen van het combi gastoestel / oven  
2. Keuken: het opnieuw betegelen van de vloer en de wanden 

 

Kleding en schoeisel  
Van de handwerkgroep IJsselmuiden hebben we al een aantal keren 
zelfgebreide dekens/spreien en poncho’s gekregen. Van Lopers Company 
Zwolle hebben we tweede hands sportschoenen mogen ontvangen. Bent 
u op zoek naar een adres voor uw kleding / schoeisel dat nog bruikbaar is 
mail dan naar wergroepcarei@gmail.com. In Roemenië wordt dit zeer 
gewaardeerd.   
 

Wat u kunt doen? 

Donatie doen? 
Wilt u verpleeghuis Casa Alexandru, psychiatrisch zorgcentrum St Ana en kindertehuis Lacramioara 

ondersteunen? Dan kan dit door middel van een gift. Deze kunt over maken op bankrekening NL 53 INGB 0687 

1134 07 t.n.v. Stichting Chr Zonnehuis IJssel-Vecht o.v.v Roemenië.   

Rookworstenactie 
Werkgroep Carei start in november ’19 met een worstenactie. De komende 

weken worden bestelformulieren uitgereikt in de Oosterkerk, Open Kring, 

Zonnehuis en de gemeente Zwolle  

Rest ons een ieder te bedanken die de werkgroep maar vooral onze vrienden in 
Roemenië een warm hart toedraagt. Wij realiseren ons dat wij dit werk alleen 
maar kunnen doen door uw steun.  
 
Werkgroep Carei 
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