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Stichting Ajuta heeft een ANBI erkenning

Wachten op betere tijden……..
Jaarverslag 2013
Inleiding
Wachten op betere tijden. Dat doet men in Roemenië al te lang. Door de
aansluiting bij de Europese Unie was er hoop op betere tijden. Er kwam extra
geld beschikbaar voor o.a. infrastructurele werken, onderwijs en verbetering van
de gezondheidszorg. Sighetu heeft hier nog nauwelijks van kunnen profiteren.
Door de ligging veraf van het bestuurscentrum is het nog steeds een vergeten
regio. Daar over heen kwam de economische en financiële crisis die Europa de
laatste jaren in zijn greep heeft (had). Werkers in de zorg kregen te maken met
daling van het salaris, een vacaturestop of ontslag van collega’s. Noodzakelijke
investeringen werden uitgesteld en de middelen om het dagelijkse leven van
zorgvragers nog een beetje menselijk te laten zijn, namen nog verder af.
Dit heeft de Stichting Ajuta voor een dilemma geplaatst: we willen zo graag dat
de omstandigheden verbeteren, maar het is eigenlijk niet verantwoord nu geld te
steken in een situatie die we nauwelijks kunnen beïnvloeden. Als er geen lokale
kracht is om de investeringen die wij doen ook daadwerkelijk ten goede te laten
komen aan de zorgvragers dan heeft het geen zin. Onze stichting is helaas te
klein om echte grote (financiële) projecten te bekostigen.
We hebben dus pas een op de plaats moeten maken in 2013…..

Psychiatrische afdeling van het ziekenhuis (ca. 350 patiënten)

We hebben de contacten met de directie van het ziekenhuis, dhr. Oros en met
Dana Orzan, verantwoordelijk voor de dagbesteding van de patiënten, vooral
gebruikt om onze zorg over de situatie binnen de psychiatrie onder hun aandacht
te houden. In september hebben bestuursleden van Ajuta een bezoek gebracht
aan het ziekenhuis en met de directie besproken dat we pas weer echt kunnen
en willen helpen als we enige zekerheid hebben dat onze activiteiten bijdragen
aan een structurele verbetering. Dat is helaas niet het geval. De situatie op de
verblijfsafdeling vrouwen is terug bij af. Schrijnend en mensonterend. Juist deze
patiënten zijn de dupe van de slechte economische omstandigheden. De
leidinggevende van deze afdeling is inmiddels vervangen door een
verpleegkundige die zich het lot van de patiënten meer lijkt aan te trekken en
daadkrachtig optreedt. Verder moeten we vaststellen dat het aanbieden van
dagbesteding slechts in beperkte mate plaatsvindt. Het is afhankelijk van het
enthousiasme van met name Dana Orzan, maar niet verankerd in de
werksystemen. Tot slot is er voor opleidingen en bijeenkomsten om aan
cultuurverandering te werken geen geld en tijd. Ook de aan het ziekenhuis
verbonden psychiaters zijn niet capabel om ondanks het gebrek aan financiële
middelen tenminste te zorgen voor een menswaardige bejegening van de
patiënten.

In het voorjaar heeft Ajuta een schuur laten bouwen in de tuin van de psychiatrie
en tevens enkele picknicksets laten plaatsen. Materialen kunnen nu opgeborgen
worden en er is stroom in de tuin zodat bv. muziek kan klinken.

Handen uit de mouwen……
Ook in 2013 zijn groepen jongeren van 2 kerken uit Apeldoorn en de studenten
van het Cios uit Haarlem een week naar Sighetu geweest. Ze voelen zich al
aardig thuis in Sighetu en organiseren allerlei activiteiten in zowel de psychiatrie
als ook voor de bewoners van de sociowoningen. Ook zijn er activiteiten met
schoolkinderen (soms leeftijdsgenoten) in de vorm van sport en spel.
Zie www.vanoostnaaroost.nl voor foto’s.

Ajuta draagt geen verantwoordelijkheid voor deze weken, maar staat de groepen
met raad en daad bij tijdens de voorbereidingen en zonodig tijdens het verblijf
ter plekke. Ook in 2014 zullen de groepen uit Apeldoorn weer gaan.

Een voormalig studente van het Cios heeft samen met haar vriendin ruim een
maand gewerkt als vrijwilliger in o.a. de psychiatrie. Zij hebben gedaan wat ze
konden en een aantal patiënten de nodige leuke momenten kunnen bieden. Uit
hun verslag aan Ajuta lazen we de bevestiging van de beelden die we al hadden
van de slechte woon- en leefomstandigheden in de psychiatrie.

Gehandicaptenzorg
Tijdens de bestuursbezoeken hebben we altijd een ontmoeting met de managers
op provinciaal niveau om bij te praten. We kunnen gelukkig vaststellen dat de
zorg- en begeleiding van mensen met een verstandelijke beperking redelijk goed
op orde is. De woonomstandigheden zijn de afgelopen jaren sterk verbeterd
evenals de kennis en betrokkenheid van de medewerkers. Ook het dagcentrum
Ajuta is meer en meer in gebruik als plek voor een zinvolle invulling van de dag.
De variatie in aangeboden activiteiten neemt ook toe.

Bestuurszaken
Arend van der Beek heeft aangegeven zijn activiteiten als bestuurslid te willen
afbouwen. Voorlopig houdt hij zich gelukkig nog wel bezig met het beheer van de
financiën en de administratie van donateurs van de stichting.
De website van Ajuta is aangepast op de nieuwe regels die de belastingdienst
stelt aan stichtingen die in aanmerking willen blijven komen voor een ANBI
erkenning.
Een woord van dank aan Stef Geerlings die de website beheert voor ons.
En uiteraard dank aan alle donateurs en sponsoren die ons werk, vaak al jaren
lang, financieel mogelijk maken!!
Helaas hebben we afscheid moeten nemen van onze lokale steun en toeverlaat in
Sighetu Elisabeth Anthoni. Zij heeft zich jaren ingezet voor Ajuta door het
regelen van allerlei afspraken tijdens de bestuursbezoeken en we hebben haar
als tolk kunnen benutten. Ze stelde ook haar huis beschikbaar om te logeren.
Elisabeth is met pensioen gegaan. We hebben haar als dank een nieuwe fiets
gegeven. Onze nieuwe contactpersoon in Sighetu is Monica Dana Trifoi.
De andere gastgezinnen, Nellie Gallisz en Martha Szolloszy, hebben aangegeven
ook hun betrokkenheid bij Ajuta te willen afbouwen. Beide dames, die vanaf het

eerste begin van onze activiteiten in Roemenië, aan vele bezoekers van Ajuta
onderdak en verzorging hebben geboden gaan het gezien hun leeftijd wat kalmer
aan doen. Afscheid van hen nemen we liever niet; de goede contacten zullen
blijvend zijn verwachten we….
Financiële gegevens
Financieel Jaaroverzicht 2013
Inkomsten
Uitgaven
Giften particulier
2.972,06 Bankkosten

88,26

Giften kerken en
instellingen

1.423,07 Restant magazijn
tuin psychiatrie

CGK Oost (540 +
640)
Gift stichting
Impuls
Rente 2013

1.180,00 PR kosten

Totaal

3.877,38
69,05

500,00 Reiskosten sept.
2013
325,04 Diverse uitgaven
(parafine, bank en
kerstspullen
psych. )
Terugstorting gift
6.400.17

688,58
429,35

25,00
5.832.17

Positief resultaat over 2013: € 567.93
Vermogen eind 2013: Spaarrekening
Bankrekening
Totaal

27.923.99
7.632.24
€ 35.556.23

Bestemmingsreserve Psychiatrie
Eind 2012
25.848,81
Bij 2013
1.071,57
Impuls + Regentessekerk
Subtotaal
26.920,38
Af 2013
3.877,38
Kosten magazijn
Totaal
23.043,00
Vooruitblik op 2014
Ons beleidsplan 2014 vindt u op de website van Ajuta (www.ajuta.nl).
Inmiddels is bekend dat de dames Dana Orzan en Michaela Brad in mei een
werkbezoek brengen aan Nederland. Bestuursleden van Ajuta zullen hen een
week lang kennis laten maken met de Nederlandse zorg. Hopelijk kunnen we hen
volop inspiratie meegeven t.b.v. hun werk in Sighetu.
Het bestuur van de Stichting Ajuta
Apeldoorn, mei 2014.

