Jaarverslag 2016
Afscheid Lourens Keers
Beste lezers,
in dit jaar heb ik afscheid genomen van het bestuur van Ajuta en daarmee van mijn werkzaamheden voor en in Sighetu.
Dat was geen gemakkelijk besluit, omdat ik met Sighetu sterk vergroeid ben: in totaal ben ik 25 jaar lang daar actief geweest, eerst in de
periode van Groot Schuylenburg, later in die van de stichting Sighetu en tenslotte als bestuurslid van Ajuta. Vele malen heen en weer gereisd
en diverse grote en kleine projectjes uitgevoerd. Voor verschillende doelgroepen, voor organisaties en particulieren heeft Ajuta zijn naam
(helpen) waar kunnen maken. Veel is veranderd en verbeterd, vele personen , patienten en personeel, kleine en grote organisaties, hebben
baat gehad van onze acties, ondersteuningen, materialen en kennis.
Dank voor al Uw ondersteuning aan Ajuta, want daarmee werd dit mogelijk. Dat hebben we ook altijd sterk laten doorklinken in onze
aanwezigheid in Sighetu, onze verantwoordelijkheid voor Uw bijdragen aan Ajuta.
Gegroet,
Lourens Keers

Bestuur:
Na het afscheid van Lourens Keers bestaat het bestuur nog uit 3 personen nl.
Jan Willem de Roo, Joke Harmsen en Paul Bouwman.
Hartelijk dank Lourens voor je trouwe inzet gedurende de afgelopen 25 jaar !!!!

Gas in dagcentrum Ajuta.
Het verwarmen van het dagcentrum op hout is sinds 2016 verleden tijd. Het heeft wat voeten in de
aarde gehad – ook letterlijk – maar het is voor elkaar. De wegen die we moesten bewandelen waren
niet eenvoudig omdat we te maken kregen met de eigenaar van de grond, de eigenaar van het
wegennet, de eigenaren van alle andere kabels en pijpen onder de grond. Een interessant proces
door de ingewikkelde procedures. Maar wij gaven niet op. Met hulp van de Directia, die
verantwoordelijk is voor de zorg en begeleiding aan cliënten van het dagcentrum, de burgemeester
en firma Bercadria die de installatie heeft aanlegd is het uiteindelijk gelukt. Nu hoeven er geen
bomen meer gekapt te worden, komt er geen dikke mist meer uit de kachelpijpen in de winter en is
er een meer constante temperatuur in het gebouw.
Opknappen Casa Closca
In Casa Closca wonen en leven rond de 30 volwassenen met een verstandelijke - en soms ook
lichamelijke handicap. De woonkamer van het huis was donker door de donkere houten
wandbedekking. De manager, Grigore Stan, heeft aan ons gevraagd of hij deze wanden mocht
vervangen door gipsplaten die meer brandveilig zijn en die de kamer lichter maken door ze wit te
verven. Hierin hebben we ingestemd. Tevens is een slaapkamer bij de woonkamer aangetrokken. De
werkuren zijn door Grigore en een aantal vrijwilligers verzorgd. Ajuta heeft de materiaalkosten voor
haar rekening genomen. Hiervoor hadden we een gift van € 1000,- ontvangen van een gulle gever uit
Apeldoorn.

Onderhoud sanitair vrouwen en mannen afdelingen psychiatrie in het ziekenhuis
Voor de mannenafdeling in de chronische psychiatrie hebben we de doucheruimten en toiletten
vernieuwd. Deze waren in erbarmelijke staat.
Bij de vrouwenafdelingen hebben we de noodzakelijke onderhoudszaken aan de sanitaire ruimten
uitgevoerd. Door het intensieve gebruik en de doelgroep gebruikers is een regelmatige
onderhoudsronde echt noodzakelijk. We vragen regelmatig aan de manager van het ziekenhuis om
zijn onderhoudsmensen te laten controleren of en wat ze kunnen doen om de conditie van het
sanitair goed te houden. Ook voor het schoonhouden van het sanitair vragen we aandacht bij de
leidinggevenden van de afdelingen. Bij de heren afdelingen hebben we gebruik gemaakt van
hufterproof materiaal.
Hieronder het contrast……..rechts vraagt ook dingend om vernieuwing….

Afronding scholingsproject
De managers van alle afdelingen en de A.M (assistentes medicale) en infirmieres van de
psychiatrische afdelingen hebben allemaal een meerdaagse scholing / training ontvangen. Bijna 90
werknemers hebben deze scholing gevolgd. Deels verzorgd door de stafmensen van het ziekenhuis
zelf. Het attitude onderdeel waarin bejegening en beroepshouding centraal stond is verzorgd door

Harm Luth. Een ervaren trainer uit Nederland die woont en werkt in Roemenië en binnen grote
veranderingstrajecten in de Roemeense Zorg zijn bijdragen heeft geleverd. De diploma’s zijn
uitgedeeld door Jan Willem eind 2016.
Tandarts
Goede tandverzorging is niet vanzelfsprekend voor de Roemeense kinderen. Het zit niet in de
zorgverzekering en tandzorg is voor de gemiddeld Roemeen erg duur. Voor de kinderen die niet
meer thuis kunnen wonen en door de directia begeleid en opgevoed worden is geen geld voor goede
tandzorg. Hierin helpt Ajuta niet door het doneren van geld. De gelden komen via de Jachtlaankerk in
Apeldoorn. Wij ondersteunen in het monitoren en onderhouden van de contacten ter plaatse in
Sighetu. Afspraken rondom preventieve controles van de gebitten en het uitvoeren van herstel
werkzaamheden aan gebit van de kinderen.
Verkiezing burgemeester en manager ziekenhuis
In 2016 zijn er verkiezingen geweest in Sighetu. Dit betekende het einde van het burgemeesterschap
van Dhr Nemes en van Dhr Oros manager van het ziekenhuis. We hebben daarom weer contacten
gelegd met de nieuwe directeur, Daniel Radu Dunca en burgemeester Horea Scubli.
Financiële verantwoording
Saldo 1-1-2017
Saldo 31-12-2017
Inkomsten:
giften
collectes
Rente
Uitgaven:
Scholing in ziekenhuis
Bouwkundige investeringen
Beheerkosten Stichting Ajuta

€ 18302
€ 8017
€ 2041
€ 905
€ 214
€ 992
€ 12058
€ 398

Hartelijk dank !
Aan alle trouwe donateurs en aan de zorgorganisaties ’s Heeren Loo en Zorggroep Apeldoorn voor
het bestemmen van collecteopbrengsten aan Ajuta !
Onze gegevens:
Stichting Ajuta

Bartelsweg 1a

7311DG Apeldoorn

info@ajuta.nl

www.ajuta.nl

NL67INGB 0008284166

Stichting Ajuta heeft een ANBI erkenning van de belastingdienst

Neem gerust contact met ons op als u vragen heeft.
Apeldoorn, mei 2017

