
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Nieuwsbrief van Fundatia Izvor 
 

December 2011 

Beste lezers, 
 

Net als de schildpadden van de kinderboerderij, heb ik ook het gevoel  
aan de winterslaap te gaan beginnen. De laatste schoolklas is op bezoek 

geweest. We gaan de trampolines afbreken en het springkussen 
opbergen. Klaar met de zomer- / activiteiten, slot op de poort! Toch lijkt 

liggen op een strobedje in de kelder, zoals de schildpadden, niet zo 
aanlokkelijk. Ook in de winter is er wel het één en ander te doen binnen 

de Fundatia Izvor…. 
 

Elles 

Hospice ´Alinare Mica´ 
 
Onze hospice ´Kleine 
Troost´ bestaat nu ruim 
anderhalf jaar. Het grote 
huis in de stad Iasi was 
voor veel mensen de plek 
waar ze terminale zorg 
hebben mogen ontvangen. 
In 2011 zijn er al meer dan 
60 opnames geweest.   
 
Besloten is het aantal 
bedden uit te breiden ivm 
de grote vraag naar  hulp. 
Dit ondanks het feit dat er 
onlangs een particulier 
ziekenhuis met een afde-
ling palliatieve zorg is 
geopend.   
 
Er zijn op dit moment 19 
bedden en op de wachtlijst 
staan 25 personen. Het 
team is uitgebreid en be-
staat nu uit 4 verpleegkun-
digen en 4 verzorgsters. 
De arts komt een aantal 
uren per week.  
 
Alle neuzen één richting 
op, is nog niet eenvoudig. 
Erica organiseerde voor 
het personeel een aantal 
cursusdagen; ‘Werken aan 
kennisniveau en saam-
horigheidsgevoel’. De cur-
sus werd gegeven door 
een Nederlandse hospice 
vrijwilligster.   
 
Vervolg op bladzijde 2… 

´Ark van Noach´- kinderboerderij  
 
Onverwacht druk was het er deze zomer. Scholen, kleuterklassen en 
gezinnen kwamen regelmatig op bezoek bij onze konijnen, cavia´s, geiten, 
schaapje, ganzen en kippen. De twijfel of het project zou gaan lopen is er 
niet meer. De reacties op de combinatie dieren/spelen in een landelijke 
omgeving zijn bijzonder enthousiast. Kinderen, ouders en leerkrachten 
spreken hun waardering uit. Dat werkt erg motiverend. Ook om te zoeken 
naar nieuwe ideeën voor het volgende seizoen. 
 
De ´Ark van Noach´ heeft in de zomervakantie (3 maanden) diverse 
activiteiten aangeboden. We begonnen in juni met een Vakantie Bijbel Club, 
geholpen door 2 Nederlanders. Hoewel het weer niet fantastisch was, 
genoten de kinderen volop rond het thema ‘Kampioen worden’.        
 
In juli was de 1e cursusweek ‘Ambachtslieden op vakantie’. Kinderen 
kregen in die week 4 uur per dag les in een Roemeens ambacht. Leer 
bewerken en manden vlechten van wilgentenen kwam aan de orde.  
De 2e week in augustus werden kraaltjesarmbanden gemaakt, houten 
lepels beschilderd of ze gingen macrameën.  
 
De leraren logeerden in de caravans op de kinderboerderij. Het was een 
geslaagd project waaraan zo´n 50 kinderen deelnamen. Ik moest er zelfs 
nog ‘live’ op tv over vertellen, samen met een lerares. De kinderen waren al 
werkende gefilmd en sommigen geïnterviewd. U kunt zich hun trots 
voorstellen! Ook besteedden 2 kranten aandacht aan dit project, wat nog 
meer belangstellenden opleverde. Twee meiden uit onze stichting en 2 
kinderen uit een kindertehuis hebben intensief meegedaan. 
 
Wekelijks waren er (bijbel-)clubs voor kinderen van 3-6 en 7-13 jaar. Ook 
was er voor hen Engelse les. De zaterdagavondclub voor moeders werd 
geleidelijk aan steeds beter bezocht. Dames uit ons dorp en uit Iasi genoten 
van de creatieve activiteiten. Op een avond had ik een Messiaanse Joodse 
dansgroep uitgenodigd die een mooie groepsdans aangeleerd heeft.  
 
De samenwerking met staatstehuizen en andere instellingen voor 
gehandicaptenzorg is op gang gekomen. Komende weken ga ik met een 
konijn en een cavia naar autistische kinderen en zwaar gehandicapte 
jongeren. Eén van de hoofddoelstellingen van dit project. 
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Economische crisis treft arme Roemenen 
 
 
‘Dankzij’ de economische crisis, die Roemenië zwaar treft, verkeren steeds 
meer gezinnen in grote financiële moeilijkheden. Ook personeelsleden en 
bezoekers van de kinderboerderij. Dorpsgenoten vertellen hoe moeilijk het is 
maandelijks rond te komen. Velen zijn gekort in hun salaris, of zelfs hun 
baan kwijtgeraakt.  
 
Een maandloon van 200 euro is normaal. Laatst hoorden we van een 
psychologe in een bejaardenhuis die een salaris van nog geen 150 euro 
heeft. Een gezin met een gehandicapt kind heeft het extra moeilijk. Het is fijn 
dan een helpende hand toe te kunnen steken, ook al zijn de noden meestal 
vele malen groter. 
 
Met alle hulpgoederen die we elk jaar krijgen via transporten, proberen we 
ook diverse gezinnen te helpen. Toch weet je niet altijd wat iedereen nodig 
heeft en wil je bovendien ook niet voor Sinterklaas  spelen. Elk jaar bleven er 
wel spullen liggen waar geen bestemming voor werd gevonden.  
 
Dit jaar hebben we in voor- en najaar, op de kinderboerderij, een 
rommelmarkt georganiseerd voor bekenden en kerkgenoten. Een nieuw 
verschijnsel. De belangstelling was beide keren ongekend groot en het 
enthousiasme nog groter. Mensen ervaren het als een unieke kans tegen 
lage bedragen dát te kunnen kopen wat zij nodig hebben.  
 
De opbrengst van de eerste rommelmarkt was voor de kerk om een aantal 
arme kinderen mee te laten gaan op zomerkamp. De tweede opbrengst was 
voor onze stichting. 
 
 
Gezinssponsoring                                        
 
Dit jaar is de stichting RoLife opgegaan in de ´Vrienden van Izvor´. Samen 
met RoLife worden al ruim een jaar een aantal gezinnen uit Iasi en Slobozia 
maandelijks ondersteund met 25 euro. Het gaat vooral om gezinnen met een 
gehandicapt kind. Om een idee te geven hoe deze financiële steun werkt 
een paar voorbeelden. 
 
Moise is een jongetje van ruim 2 jaar. Hij is geboren met een open ruggetje. 
Als gevolg hiervan heeft hij een waterhoofdje. De moeder werd na de 
geboorte geadviseerd het kind in het ziekenhuis achter te laten omdat er 
toch geen toekomst voor hem zou zijn. Geen van de ouders heeft een baan. 
Het huis met 2 kamers heeft geen eigen stroom (wordt geleend bij de buren) 
en ook water wordt uit de put van de buren gehaald. Het jongetje is al twee 
keer geopereerd en er zullen er nog meerdere volgen. Het is zichtbaar dat 
de ouders het kind als een zegen ervaren. 
 
Petrica is 16 jaar en grotendeels verlamd. Hij hangt het grootste deel van de dag op een bed in het 
kleine lemen huisje en speelt met een paar speelkaarten. Hij is incontinent en moet geholpen worden 
met eten geven. Zijn moeder draagt hem buiten op haar rug, omdat het moeilijk is met de rolstoel over 
de modderwegen van het dorp te rijden. De financiële hulp wordt gegeven in de vorm van luiers. Toen 
we hen onlangs bezochten, was het gezin weg om geld te verdienen. De ouders kopen lemen potten 
op en gaan met een kar dagenlang dorpen langs om die te verkopen. Petrica ligt dan op die kar. 
 
Fam. Buduroi is een gezin met tot voor kort 9 kinderen. Ze wonen in een huisje in Iasi dat één 
bewoonbare kamer heeft. Vorig jaar heeft de oudste dochter (16) zelfmoord gepleegd. Ze hebben 
geen stromend water. De kinderen halen water in flessen bij naburige flats en men vangt regenwater 
op. Met behulp van een aantal gulle giften uit Nederland hopen we dat ze binnenkort zelf een 
wateraansluiting zullen hebben. Vorige week is de moeder bevallen van een tweeling. 
 
 
 

Vervolg hospice… 
 
 
Het bijzondere van ‘onze’ 
hospice is de huiselijke 
sfeer en de persoonlijke 
aandacht voor zowel 
patiënt als familie. Dat 
blijkt in de Roemeense 
ziekenhuizen te ontbreken.  
 
Een ernstig zieke vrouw 
(57jr) in de laatste fase 
van kanker, werd overge-
plaatst naar ‘Alinare Mica’. 
´s Ochtends werd ze op 
een brancard van zaal 
gehaald en op de gang 
gezet. Pas ´s avonds was 
er een ambulance die haar 
wegbracht. Al die tijd lag 
ze daar alleen. Een paar 
dagen later overleed ze.               
 
Een oude man lag met 
ernstige problemen in een 
ziekenhuis.Personeel zette 
hem in een taxi naar een 
ander ziekenhuis. Daar is 
hij, na het uitstappen, in 
elkaar gezakt op het 
ziekenhuisterrein. Iemand 
heeft het gefilmd en te 
zien is dat iedereen hem 
voorbij loopt. Zelfs het 
personeel van twee 
ambulances die er naast 
staan, kijkt maar doet 
niets. De man is 
overleden. Schrijnend, 
maar waar.   
 
Mensen zijn daarom 
dankbaar voor een plek 
als ´Alinare Mica´. 
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Kinderopvang                                          
 
In november 2011 vierden we dat vijf kinderen tien jaar geleden uit het kindertehuis in een flat van 
onze stichting zijn komen wonen. Inmiddels zijn het echte tieners. (13-15 jr) Mét alle bijkomende 
problemen. Naast de verwachte perikelen in deze fase is er ook het gedrag dat veroorzaakt wordt 
door de trauma´s van verlaten zijn. Dat is ingewikkelder, omdat dát niet automatisch verdwijnt met het 
verstrijken der jaren.  
 
Voorbeelden van dit ‘bodemloze’ gedrag? Heel gemakkelijk kunnen liegen, manipuleren, leven vanuit 
impulsen, kortdurende contacten met anderen. Maar we zijn enorm blij met deze 5 meiden en ervaren 
de afgelopen jaren met hen als een voorrecht! 
 
Jammer genoeg kunnen we het jubileum niet op de 13e november vieren omdat Mihaela (15) in het 
ziekenhuis ligt. Zij wordt morgen, voor de zoveelste keer, geopereerd aan een been. Twee jaar 
geleden zijn haar enkels vastgezet omdat haar voetjes scheef groeiden. Nu staat één voetje weer niet 
goed en wil de arts iets doen met het bot van haar onderbeen. Precies wordt het natuurlijk nooit 
uitgelegd, maar we weten in ieder geval dat er een metalen plaat in komt. Het kinderziekenhuis waar 
Mihaela ligt, is niet één van de fraaisten. En hoewel er gerenoveerde afdelingen zijn, is haar etage 
nogal afgetakeld.  
 
Op Internet is er een filmpje van te zien http://www.youtube.com/watch?v=2Xnp2Curics in verband 
met een nationale inzamelingsactie voor dit ziekenhuis. De etage met het blauwe vloerzeil is de plek 
waar Mihaela lag. Gezien het doel, is natuurlijk wel het oudste in beeld gebracht. 
 
 
 

 
 

Tenslotte… 
 

Tien jaar kinderproject. Binnenkort 15 jaar grote meiden op de boerderij.  
• Hospice  • Kinderboerderij  • Tafeltje-dek-je 

 
Groei door de jaren heen, met de hulp van een heleboel goede mensen.   

               
Onlangs las ik psalm 127:  

 
“Zo de HEERE het huis niet bouwt, te vergeefs arbeiden deszelfs bouwlieden daaraan;  

zo de HEERE de stad niet bewaart, te vergeefs waakt de wachter.” 
 

Een overbekende tekst. Maar in het licht van de ‘jubilea’, lichtten deze woorden ineens op.  
We kunnen denken dat we iets tot stand brengen, of hard werken aan de toekomst van onze 

meiden,  maar als God er niet bij is, leidt het nergens toe.  
 

Daarentegen geeft het zo´n rust  te weten dat als Hij er wél bij is,  
er zegen zal zijn.  

En die zegen zien we gebeuren…. al jarenlang! 
 

Een actieve winterslaap toegewenst! 
 

Elles 
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