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Terugblik op 2020 

In 2020 hebben we door de komst van corona helaas al onze 

activiteiten moeten afschalen. Ook is er in 2020, en nu ook in het 

lopende jaar, nog niet weer een bezoek gebracht aan onze 

contactpersonen in Carei. We houden contact met telefoon en app. 

Gelukkig hebben we vlak voor de Kerst nog een transport met kleding 

en bruikbare spullen naar Carei kunnen laten gaan, evenals 60 gevulde 

dozen van een spaaractie van Albert Heijn. Verder hebben we met een 

financiële ondersteuning van de algemene diaconie 5000 

mondmaskers mee kunnen sturen en een attentie voor al het personeel 

van de zorginstellingen dat in dank werd aanvaard.  

De zorginstellingen 

Voor zover wij weten hebben de bewoners en het personeel van de zorghuizen St. Ana en 

Casa Alexandru de periode met corona die achter ons ligt goed doorstaan. Het personeel heeft 

telkens in shifts van twee weken gewerkt waardoor het risico op besmettingen van buitenaf 

werd verkleind. In april van dit jaar ontvingen wij het bericht dat Kati Orosz, moeder van het 

weeshuis Lacramioara, was opgenomen in het ziekenhuis. Mede door haar 

gezondheidssituatie en de toch al moeilijke financiële situatie van het weeshuis heeft men het 

moeilijke besluit moeten nemen het weeshuis te sluiten. Als werkgroep betreuren wij dit ten 

zeerste. De kinderen zijn naar andere huizen in de regio verhuisd. Ondanks de sluiting van het 

Lacramioara blijft er wel vraag naar goede kinderkleding. 
 

Transporten met goederen  

In het afgelopen jaar is er twee keer een transport naar Roemenië gegaan. Dit doen wij met 

de Stichting Humanitair Transport die geregeld met vrachtwagens naar Oost-Europa rijdt.  

In augustus is er 21 m3 getransporteerd, waaronder 

incontinentiemateriaal, matrassen, dekbedden, kleding, 

schoenen, gebreide kinderjasjes, dekens, mutsen en 

sokken. Met dank aan het Zonnehuis, Lopers Company, de 

breigroepen in IJsselmuiden, Veenendaal en Zwolle (wij 

houden ons aanbevolen voor wol) en alle particulieren die 

met ons meedenken. Sedert jaren kunnen wij voor de opslag 

van de goederen gebruik maken van een gedeelte van de 

boerderij van de familie Nijboer in Nieuwleusen. Wij zijn hen 

daar heel dankbaar voor.  
 

Vooruitblik 

Afhankelijk van de dan geldende coronamaatregelen hopen we 

begin februari 2022 weer een rommelmarkt in de Oosterkerk te 

kunnen organiseren. Een wens is om de tuin bij zorgcentrum St. 

Ana aan te pakken en aantrekkelijker en meer leefbaar te 

maken voor de bewoners. Verder hopen we in 2022 weer ‘live’ 

een bezoek te kunnen brengen aan de contactpersonen en 

zorginstellingen in Carei. 
 

Meer informatie over de missie van Werkgroep Carei en haar activiteiten kunt u vinden op de 

website van de Oosterkerk. www.oosterkerk.nl/carei-roemenie/  

Contact Werkgroep Carei: 06-37619438, Email: werkgroepcarei@gmail.com Wilt u ons 

steunen? Bijvoorbeeld met een donatie voor de transporten? Dat kan. Bankrekening NL 53 

INGB 0687 1134 07 ten name van Stichting Chr. Zonnehuisgroep IJssel Vecht onder 

vermelding van Roemenië. Onze hartelijke dank! 
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