
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Onze gegevens zijn: 

Stichting Ajuta 

Bartelsweg 1a 

7311 DG Apeldoorn 

info@ajuta.nl 

www.ajuta.nl 

NL67INGB 0008284166 

Stichting Ajuta heeft een ANBI erkenning 

van de belastingdienst 

Jaarverslag 2015 

Dankwoord: 

Graag beginnen we dit jaarverslag met een woord van dank aan de mensen die ons met 

vaste geldelijke bijdragen steunen.  Vaak al jaren lang elke maand een bedrag om ons 

werk mogelijk te maken. Ook de collecte opbrengsten van kerkdiensten in de zorgcentra 

Groot Schuylenburg, Randerode en Casa Bonita vormen een mooie bijdrage die we 

daarnaast ook als morele steun voor ons werk ervaren. 
Hartelijk Dank ! 

 

Bestuur: 

Het bestuur bestaat momenteel uit: 

Jan Willem de Roo  voorzitter 

Joke Harmsen   secretariaat 

Paul Bouwman   penningmeester 

Lourens Keers   bestuurslid 

We hebben afscheid genomen van Arend van der 

Beek. Hij heeft zich jarenlang actief ingezet voor 

Ajuta in zijn rol als penningmeester en tijdens de 

vele bezoeken die hij aan Sighetu heeft gebracht. 

Hartelijk dank Arend ! 

Het bestuur wordt ondersteund door dhr. Stef 

Geerlings die de website van Ajuta bijhoudt. 
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Overzicht van de activiteiten 

Psychiatrische afdeling van het ziekenhuis: 

Al bijna 10 jaar is Ajuta betrokken bij het verbeteren van de leefomstandigheden van de patiënten. 

Dat gaat met vallen en opstaan zoals u in eerdere jaarverslagen heeft kunnen lezen. Zo ook in 2015. 

Positief is dat in 2015 begonnen is met een uitgebreid trainingsprogramma voor alle betrokkenen bij 

de psychiatrie. Naast inhoudelijke kennis overdracht ligt het accent vooral op gedragsverandering: 

hoe sta je in je werk, hoe kijk je naar de patiënten, wat zijn belangrijke normen en waarden in je 

leven en je werk, hoe werk je samen enz. Merkbaar is dat medewerkers niet eerder op deze manier 

bepaald zijn bij hun werk en hun eigen gedrag. De training laat mooie resultaten zien waar de 

patiënten baat bij hebben. Het programma loopt nog door in 2016. Drijvende krachten achter het 

programma zijn Dana Orzan, als psycholoog verbonden aan het ziekenhuis en Harm Luth, externe 

trainer, woonachtig in Roemenië. Ajuta heeft € 10.000,- beschikbaar gesteld voor de uitvoering van 

dit trainingsprogramma. We volgen de uitvoering nadrukkelijk tijdens onze bestuursbezoeken aan 

Sighetu en via Harm Luth.  

Ook positief is dat de gemeente, verantwoordelijk voor de gebouwen, inzet op grondige renovatie 

van enkele gebouwen en (na sloop van andere gebouwen) het realiseren van nieuwbouw. Dit is een 

lang en moeizaam traject in een land waar de economische situatie nog steeds moeizaam is. We zijn 

blij met de erkenning dat de huidige situatie voor de patiënten onder de maat is. Waar mogelijk 

zullen we de ontwikkelingen ondersteunen met kennis en adviezen vanuit Nederland.                          

In de zomer werden we opgeschrikt door het bericht dat op de afdeling chronisch dames een deel 

van de dakvloer naar beneden was gestort. Wonder boven wonder zijn er geen slachtoffers gevallen. 

Reparatie heeft inmiddels plaatsgevonden, maar de dames hebben wel ruim een half jaar in 

erbarmelijke omstandigheden gewoond in een oud leegstaand gebouw. Ondanks stevige protesten 

van onze kant was men niet bij machte de reparaties sneller uit te voeren dan wel te zorgen voor 

betere tijdelijke accommodatie. Ajuta heeft heel bewust niet financieel bijgedragen aan een 

oplossing omdat onderhoud van de gebouwen echt een zaak is van de lokale autoriteiten.                  

In 2015 zijn plannen gemaakt om de sanitaire ruimten op de afdeling chronisch mannen te 

renoveren. Deze ruimten zijn nu dramatisch slecht. We werken hierin samen met de Stichting 

Vrienden van Sighet uit Alkmaar waar we al jaren contacten mee hebben. Samen lukt het om de 

financiering rond te krijgen. We zijn ons er van bewust dat dit een investering is in een gebouw 

waarvan de toekomst onzeker is. Maar deze basale verbetering van de leefomstandigheden voor de 

patiënten geeft de doorslag deze investering toch te doen.   

We blijven aandacht vragen voor het bieden van dagbesteding aan de patiënten. Gelukkig gebeurt dit 

meer en meer, maar het kan nog beter. Nog steeds zijn er patiënten die nauwelijks de afdeling 

afkomen voor een activiteit of een wandeling buiten. 

Tijdens de bestuursbezoeken hebben we intensief contact met de directie van het ziekenhuis en met 

de burgemeester van Sighetu en hun directe medewerkers. Deze vorm van relatiebeheer is 

noodzakelijk om de aandacht voor de psychiatrie in Sighetu scherp te houden. 

 

Dhr. Oros, directeur van het 

ziekenhuis, tekent het contract om de 

sanitaire ruimten te renoveren. 

April 2016. 



Gehandicaptenzorg 

Het centrum Ajuta heeft uiteraard alle aandacht tijdens onze bezoeken. We proberen te bevorderen 

dat dit centrum volledig benut wordt en dat samengewerkt wordt met andere organisaties. Dat gaat 

steeds beter hoewel er nog altijd mensen met een verstandelijke beperking hele dagen thuis 

doorbrengen. 

  

Ook is het gebouw, op kosten van Ajuta, voorzien van een bliksemafleidingsinstallatie. 

Dankzij een royale gift van een particulier in Nederland hebben we een kleine verbouwing mogelijk 

kunnen maken in huize Closca. In dit gezinsvervangende tehuis wonen ruim 30 bewoners. De 

woonkamer is uitgebouwd en de brandveiligheidsmaatregelen zijn verbeterd. 

Goed contact is er met de provinciale organisatie die verantwoordelijk is voor de gehandicaptenzorg. 

We merken dat het aantal vragen om financiële ondersteuning afneemt omdat men zelf meer kan 

bekostigen.  

Casa Social 

Dit is een nieuw sociaal centrum in Sighetu onder de voortvarende leiding van Getta. Het ziet er 

prachtig uit. We hebben in 2015 een transport naar Sighetu geregeld ( vrachtwagen is betaald door 

de gemeente Sighetu ) met veel meubilair voor dit centrum. Meubilair wat we hebben gekregen van 

Calibris en van de WHOE ( Werkgroep Hulp Oost Europa ) in Apeldoorn. Met deze vracht is ook een 

enorme hoeveelheid kleding meegeven voor de patiënten van de afdelingen psychiatrie van het 

ziekenhuis. 

Bij het verzamelen van de vracht en bij het laden van de truck hebben we hulp gehad van vele 

vrijwilligers, waarvoor hartelijk dank ! 

Restaurant Assoc 

De stichting Assoc is in Sighetu gestart met een restaurant waar mensen werken die op afstand staan 

van de arbeidsmarkt.  

Ajuta heeft financieel bijgedragen aan de 

gasaansluiting voor het gebouw waardoor 

het hout stoken kan stoppen. Dit was 

opnieuw een kennismaking met de 

enorme bureaucratie in 

Roemenië…..want wie is verantwoordelijk 

voor welke leiding….. 



Initiatieven die aangeven dat binnen de gemeente de sociale infrastructuur beter wordt en steeds 

meer mensen de aandacht en begeleiding krijgen die ze nodig hebben. 

Placement 

Met dit kinder / jongeren tehuis hebben we al jaren goede contacten. Groepen jongeren van de 

Jachtlaankerk uit Apeldoorn hebben hier de afgelopen 5 jaar gelogeerd tijdens hun bezoekweken. De 

Jachtlaankerk is nu sponsor voor alle jongeren die hier wonen wat betreft tandheelkundige zorg. De 

kerk stelt geld beschikbaar om het gebit te herstellen en te onderhouden. Ajuta volgt op verzoek de 

voortgang van dit project tijdens onze bezoeken aan Sighetu. 

Tot slot 

Wilt u meer informatie over ons werk in Sighetu neem dan gerust contact met ons op. 

We zoeken ook versterking van het bestuur. 

Op onze website ( www.ajuta.nl ) vindt u het Beleidsplan voor 2016. 

Het bestuur van Stichting Ajuta 

Apeldoorn, mei 2016. 

Financiële gegevens 2015 

Saldo 1-1-2015 € 36505.35 

Saldo 31-12-2015 € 18302.93 

Belangrijkste uitgaven in 2015:  

Trainings- en scholingsprogramma psychiatrie 
ziekenhuis 

€ 10000,- 

Aanbrengen bliksemafleider centrum Ajuta €   1100,- 

Gasaansluiting centrum Ajuta €   9000,- 

Verbouwing Casa Closca €   1200,- 

 

         

Aangegane financiële verplichting voor 2016: 

Renovatie 2 sanitaire ruimten psychiatrie mannen chronisch  ca. € 11.000,- 

Barre omstandigheden om 

in te douchen….. en dat 

voor een hele afdeling…. 

http://www.ajuta.nl/



