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Het nieuw te starten kinderproject.
En eindelijk was het dan zover! Op maandagmiddag 17 september ’18 werd
er opeens gebeld door het provinciehuis met de mededeling dat we de dag
erop in de raadsvergadering moesten verschijnen omdat er gestemd ging
worden over de goedkeuring voor ons toekomstige kinderproject.
Twee jaar geleden ontstond bij Erica en mij spontaan het plan om nogmaals een groepje verlaten jonge
kinderen een kans te geven op te groeien onder de vleugels van onze stichting Izvor, in een veilige,
kleinschalige omgeving. Dit keer niet in een flat in de stad Iasi zoals de 5 meisjes die in 2001 kwamen,
maar in ons huis in Barnova. Er volgde in 2017 een seizoen waarin van maart tot in oktober zeer actief
ge- en verbouwd werd. Het grote huis kreeg een grondige opknapbeurt en in de tuin verrezen 3
woninkjes waarin de grote meiden en ik konden gaan wonen. Die winter werd gewerkt aan het dossier
voor de officiële toestemming van de autoriteiten en in januari dienden we het in bij het provinciehuis.
Er kwam een inspectie van de kinderbescherming, er volgenden een aantal discussies en gesprekken, en
vervolgens bleef het de hele zomer stil. Bij navraag bleek zelfs dat niet eens duidelijk was waar het
dossier gebleven was! En toen werd er maandag ineens gebeld…..!
Unaniem werd het voorstel door de raadsleden goedgekeurd wat betekent dat we nu verder kunnen met
het verkrijgen van de toestemming van het Ministerie uit Boekarest. Zullen we dan toch nog dit jaar de 6
langverwachte kinderen kunnen verwelkomen in hun nieuwe huis?? We zijn er klaar voor….!!

WERKGROEPEN
Ondanks dat wachten is er dit voorjaar en zomer niet stilgezeten. Al in april kwam de eerste werkgroep
vanuit Wezep die 2 weken lang aan de slag ging. Op de kinderboerderij werd hekwerk geplaatst en
vervangen, een nieuwe schommelstelling gebouwd, speelhuisjes verplaatst. Bij het grote huis werd een
tweede tuinhuisje en een buitentoilet geplaatst, een grote schutting gebouwd, een houten terras
aangelegd. En gezien het grote animo van onze achterban, kwam er ook in juni een werkgroep van 7
man/vrouw. Die hield zich vooral bezig met het schuren, stoppen en schilderen van de buitenboel van
het huis. Het werd prachtig olijfgroen. Ook deden ze allerlei nevenklussen zoals een nieuwe buitendeur
maken, een terrasje voor de tuinhuisjes aanleggen, klussen op de kinderboerderij, een grote schildering
maken van de Ark van Noach en heerlijk koken. Opnieuw de constatering dat zonder deze hulp het werk
hier niet mogelijk zou zijn.

DE ARK VAN NOACH
De kinderboerderij ‘De Ark van Noach’ floreert nog steeds en is de hele zomer door druk bezocht,
zowel door kleuterscholen, scholen alsook gezinnen. Topdagen kenden zo’n 500 bezoekers! Verrassend
was dat op een gegeven moment een man, die met zijn gezin de Ark regelmatig bezoekt, naar me toe
kwam. Jullie hebben ons deze prachtige kinderboerderij gegeven en nu wil ik iets terugdoen”.
Hij is professioneel cellist bij het operaorkest van Iaşi en bood aan concerten te willen organiseren op de
kinderboerderij. En dat is twee keer gebeurd op het plateau naast de kinderboerderij. De mensen zaten
lekker op een dekentje, genietend van de prachtige muziek, het uitzicht over de heuvels en de
ondergaande zon. Het was een groot succes!

TIENERS
Aangezien het tienerproject halverwege vorig jaar nog maar 3 bewoners had (en 4 personeelsleden),
werd het tijd voor veranderingen. Het project werd opgeheven. Cristina(19) en Maria(21) hielden
beiden een kamer in de flat en waren nu zelfstandig. Maria als studente maatschappelijk werk in Oradea
en Cristina als leerlinge op de middelbare school. Voor Mihaela (21) met haar zware handicaps konden
we intern geen oplossing vinden en met behulp van Jeugdzorg kreeg ze een plek in een tehuis. Inmiddels
is Cristina vertrokken naar Engeland met haar vriend en werkt Maria deze zomer in Amerika, voordat ze
terugkomt voor haar laatste studiejaar. In theorie lijkt het allemaal goed met hen te gaan, maar toch
hadden we de hoop gehad dat hun gedrag, hun keuzes, hun waarden en normen anders zouden zijn….

ZORGBOERDERIJ
De 3 dames op de boerderij wonen voor het eerst in hun leven (semi-)zelfstandig in de nieuwe huisjes.
Een grote stap die we misschien iets onderschat hebben. Afscheid nemen van het grote huis waarin ze 18
jaar hebben gewoond en hun rust hebben gevonden, is moeilijk. Maar ze doen het goed in hun eigen
huisjes, houden het netjes en schoon. Binnenkort gaat iedereen ook voor zichzelf koken.

OUDERENZORG
Zowel hospice ‘Alinare Mica’ als bejaardencentrum
‘Acasa’ hebben continu alle plekken bezet.
Dat betekent 20 mensen in het eerste en 65 in het tweede
centrum, die de professionele zorg krijgen die ze nodig
hebben.
In het tafeltje-dek-je-project krijgen 30 mensen dagelijks
een warme maaltijd thuis bezorgd. Al deze projecten
worden door Erica gecoördineerd.

