
Nieuwsbrief Werkgroep Carei Roemenië, november 2022 

NA BIJNA 3 JAAR …….. konden wij onze vrienden in Roemenië weer bezoeken. Het weerzien was van 
beide kanten hartverwarmend. 

Drie intensieve dagen hadden we de tijd voor overleg met de directies van de verschillende tehuizen. 
Daarbij ging het vooral om de vraag waaraan dringend behoefte bestaat. Onze zorgen waren de hoge 
energiekosten. Vooralsnog is dit geen probleem omdat Roemenië over voldoende eigen gas beschikt. 
Als eerste gingen we naar het Psychiatrisch Ziekenhuis ST. Ana, waar 50 lichamelijk- en verstandelijk 
beperkte bewoners verzorgd en begeleid worden. Het is moeilijk bezigheden te vinden die bij deze 
groep passen en de mogelijkheden zijn zeer beperkt. Wel is er een behoorlijk grote tuin waar altijd 
bewoners op het “gras” liggen of rondjes lopen. De tuin is wel uitgeleefd en toont vele kale plekken. 
Een grote wens is dat de tuin voor de bewoners aangepast wordt. Doel is een tuin waar het voor de 

bewoners prettig vertoeven is, waar zij zich kunnen 
ontspannen en waar zij ook actief bezig kunnen zijn. Bij een 
vorig bezoek hebben we hier al over gesproken en de 
situatie in kaart gebracht. We willen ons hiervoor inzetten. 
Bij de herinrichting denken we onder andere aan een 
schaduwdoek waar de bewoners onder kunnen zitten en 
aan het gebruik van zintuiglijke (sensitieve)  materialen, bv. 
een beklede ‘voelpaal’. Er zal een begroting worden 
opgemaakt. We zullen in zowel Carei als in Nederland 
sponsors proberen te vinden. 

 
Op de markt in Carei hebben we voor € 380.- aan 
ondergoed en joggingbroeken voor de bewoners gekocht. 
Incontinentiemateriaal en schoenen blijven altijd nodig. 
Ons volgende gesprek hadden wij met de 
bezigheidstherapeute. Zij vertelde dat ze uit de opbrengst 
van de door de bewoners gemaakte kaarsen en ander 
handwerk deze zomer met een bus naar de dierentuin in 
Oradea zijn geweest. Dit was een enorm succes geweest. 
 
Met de directeur van het verzorgingshuis Casa Alexandru hadden wij de volgende morgen een goed 
en open gesprek. Het huis heeft op dit moment 84 bewoners. Volgens de Roemeense wet moet dit 
aantal worden teruggebracht naar 50 bewoners. Met name de fysiotherapie had enige wensen: een 
voetmassage apparaat, een handdruk apparaat en een  apparaat om de armen te trainen.  
 

Het kindertehuis La Cramioara moest in verband met 
ernstige ziekte van de directeur/moeder Kati, worden 
gesloten. Wat haar dit emotioneel heeft gekost weet zij 
alleen. Het is haar gelukt de kinderen elders goed onder te 
brengen. Hierbij zijn zusjes en broertjes zoveel als mogelijk 
in hetzelfde huis geplaatst. Eén van die tehuizen hebben wij 
bezocht en gezien hoe blij de kinderen waren om moeder 
Kati terug te zien. Zij onderhoudt nog nauwe banden met de 
tehuizen en kan voor deze kinderen nog kinderkleding 
gebruiken. Ook bezochten wij twee zigeuner”dorpen” waar 

we hartelijk werden ontvangen. Veel mensen en kinderen waarvoor kleding geen overbodige luxe is.  



In december gaat er weer een transport naar Roemenië. Dit is een gezamenlijk humanitair transport 
waarin wij ruimte huren. Naast de al ingezamelde kleding gaan hier de kerstattenties voor het 
personeel van de tehuizen met mee. De kosten van een transport zijn in het afgelopen jaar 
aanmerkelijk gestegen. 

Wilt u ons helpen met inzamelen? Er is vraag naar:  

Gemakkelijke puzzels van max. 50 stukjes 
Kleurstiften 
Kralen 
Origamipapier en vouwblaadjes 
Crêpepapier 
Lijm 
Waterverf 
Houten constructie spelletjes  
Rondbreinaalden en breiboeken 
Kleding: kinderkleding, joggingbroeken. 
Schoenen voor kinderen, tieners en volwassenen. 
Incontinentiemateriaal 

! In de hal van de Oosterkerk zal een doos staan waar u spullen in kunt doen. Alvast bedankt! 

Wilt u ons financieel steunen? U kunt uw gift overmaken op rekening NL 53 INGB 0687113407 t.n.v. 
Stichting Chr. Zonnehuis IJssel-Vecht o.v.v. Roemenië 

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 kunnen doen met Gods hulp en uw steun. 

Voor informatie bel Willem en Joke Boerman (038.4534181) of spreek Fem en Geert Kluvers, of Pieter 
Tjeerd Westra even aan of mail naar werkgroepcarei@gmail.com  

 

 

 
 


