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Toekomst kinderkliniek in discussie 

Nieuwsbrief   Stichting     Ajuta    

Naast de twee bestaande klinieken in 
Sighetu zijn we vorig jaar opmerk-
zaam gemaakt op een schrijnende si-
tuatie in een andere kliniek.  Daar 
wonen 173 mensen met een handicap, 
met psychische problemen of gewoon 
omdat ze nergens anders  thuis mogen 
zijn. 

Die kliniek staat in Poienile, een 
bergdorpje op de grens met Oekraïne. 
De weg er naar toe is erg slecht, in de 
winter vaak totaal onbegaanbaar. Sa-
nitaire voorzieningen en de verwar-
mingsinstallatie zijn ronduit slecht tot 
zeer slecht.   

Er werd een dringend beroep gedaan 
op onze stichting om ook hier de hel-
pende hand te bieden. Ajuta heeft on-
langs een contract getekend met een 
lokaal installatiebedrijf om nieuwe 
(houtgestookte) ketels te plaatsen.  
Samen met enkele andere noodzake-
lijke verbeteringen zal voor bijna 
30.000 Euro geïnvesteerd worden.   

Als alles volgens plan verloopt  zul-
len de bewoners de komende winter 
er een stuk warmer bij zitten. 

 Voor instituten met verstandelijk ge-
handicapte kinderen zijn vorig jaar 
nieuwe regels van kracht geworden. 
Opzet is om zoveel mogelijk kinderen 

over te plaatsen in kleinere wooneen-
heden, waar ze over meer privacy 
beschikken.  Deze regels gelden ook 
voor “onze”  kinderkliniek in Sighe-

Werkwijze Ajuta 

• Biedt materiële hulp aan een 
aantal tehuizen voor gehandi-
capten in het noorden van 
Roemenië.  

• De hulpverlening gaat vooral 
in de richting van het verbete-
ren van het leefklimaat van de 
bewoners. 

• Projecten worden lokaal 
uitgevoerd, maar wel door 
Ajuta aanbesteed en bewaakt.  

• Ajuta zamelt alleen geld in en 
geen goederen. 

 

 

Overige informatie 

• Ajuta heeft in 2001  totaal   
bijna 72.000 gulden aan gif-
ten binnengekregen.  

• Aan diverse projecten werd in 
2001 ruim 64.000 gulden 
uitgegeven.  

• Er komen steeds meer dona-
teurs die met vaste regelmaat 
een bedrag overmaken.  Iets 
voor u ?  
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• J.W. de Roo; J.Geurtz-
Wagenaar; G.P. Bijlsma; 
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Bestaand ketelhuis in Poinele 

Dit tehuis was vroeger een kazerne 



Onze plannen voor de toekomst 

Situatie in Casa de Batrin aanzienlijk verbeterd 

tu. Om die reden hebben we de plannen zoals ver-
meld in onze vorige nieuwsbrief (o.a. nieuwe ramen 
& kozijnen) voorlopig even opgeschort.  

Op dit moment is een eerste groep van 9 kinderen 
overgeplaatst naar een sociowoning in Baia Mare. 
In maart hebben we daar een bezoek gebracht en 
gezien hoe goed deze ontwikkeling eruit ziet. 

Maar het kan nog wel even duren (zeker in Roeme-
nië) voordat alle kinderen ondergebracht zijn, dus 
zolang blijven we ons paraat houden voor hulp als 
dat nodig is aan de kinderen in de huidige kliniek.     

Via de burgermeester van Sighetu zijn we te weten 
gekomen dat de huidige kinderkliniek ook in de toe-
komst zal blijven functioneren als (dag)opvang voor 
kinderen in nood.  

Ons 2e project in dit ouderen tehuis voor gehandi-
capten was een nieuwe stookinstallatie voor de was-
serij.  Daar was grote behoefte aan gezien de erbar-
melijke omstandigheden waarin de oude installatie 
verkeerde.  In maart dit jaar vond de oplevering 
plaats en zijn de werkomstandigheden voor het per-
soneel en bewoners die er werken aanzienlijk verbe-
terd.  Nu ook geen klamme kleding meer bij slecht 
drogend weer.  

De nieuwe centrale verwarming die we o.a. dankzij 
uw giften vorig jaar hebben gerealiseerd, heeft het 

goed gedaan afgelopen winter.  We vragen de direc-
tie wel om  extra aandacht voor noodzakelijk onder-
houd en scholing van bedieningspersoneel om er 
voor te zorgen dat zo’n installatie ook in de toe-
komst goed blijft functioneren.  

Tegelijk met de verwarming in de wasserij is ook 
een leiding gelegd naar het portiershuisje zodat de 
poortwachter er nu ook warmpjes bij zit in de win-
ter.  

Al met al is de zorg er nu “hart”verwarmender op 
geworden.     

In de kinderkliniek dreigt een noodsituatie te ont-
staan met de warmwatervoorziening.  De stookke-
tels dreigen het te begeven.  Een noodreparatie is op 
kosten van Ajuta onlangs uitgevoerd, maar een gro-
tere investering lijkt onvermijdelijk.  We wachten 
de ontwikkelingen als hierboven beschreven eerst af 
voordat we een verantwoord besluit nemen. 

In Casa de Batrin is nog steeds behoefte aan een 
liftinstallatie om de minder valide bewoners van de 

bovenste etage ook eens mee naar buiten te kunnen 
nemen.  Er waren technische problemen om dit te 
realiseren, maar wellicht is er een doorbraak te ver-
wachten.  

In de kinderkliniek is grote behoefte aan meer en 
beter spelmateriaal voor de kinderen. Er is een actie 
gaande om hierin te voorzien. 

 

De eerste gelukkige kinderen in de nieuwe sociowoning 




