
   Jaarverslag 2017 

Beste lezers, 

Ook dit jaar ontvangt u weer ons jaarverslag. Onder u bevinden zich een aantal trouwe donateurs die het werk 

van AJUTA al jaren financieel mogelijk maken. 

Hartelijk dank daarvoor !!   

Dat geldt ook voor de zorgorganisaties ’s Heeren Loo, Groot Schuylenburg en De Zorggroep Apeldoorn die vaak 

de collecteopbrengsten bestemmen voor AJUTA. 

 

Voor de verzending van dit jaarverslag maken we gebruik van een adressenbestand waarvan we 

het up-to-date niveau niet goed kennen. Ook zouden we graag het jaarverslag meer digitaal 

willen verspreiden naar u, ook om de kosten te drukken. 

Dringend verzoek: wilt u uw mailadres aan ons doorgeven ?? dit kan naar info@ajuta.nl 

Als u ons jaarverslag niet meer wenst te ontvangen dan horen we dat ook graag.  

Dank voor uw medewerking ! 

 
In 2017 hebben we 2x een week doorgebracht in Sighetu. Op deze manier onderhouden we ons grote netwerk 
aldaar wat ten goede komt aan de invloed die we hebben, ondanks dat we een ‘kleine’ stichting zijn. 
 
Psychiatrisch ziekenhuis: 
Dit vroeg weer veel aandacht van ons in 2017. De leefomstandigheden blijven slecht en ondanks ons 
aandringen, komt de directie en de gemeente als eigenaar van het ziekenhuis niet met een plan voor de 
langere termijn. Welke visie heeft men op de toekomst van het ziekenhuis en hoe wil met komen tot 
nieuwbouw dan wel grootschalige renovatie. Nu is het “dweilen met de kraan open”…….. De gebouwen zijn zo 
slecht dat investeren eigenlijk niet verantwoord is. Desondanks hebben we wel onze verantwoordelijkheid 
genomen door de volgende werkzaamheden te laten uitvoeren: 

- Reparatie van diverse sanitaire voorzieningen op de afdeling chronisch dames psychiatrie 
- Vernieuwing sanitaire ruimte (douches en toiletten) op de afdeling chronisch heren 
- Fixatie van enkele schoorstenen op de gebouwen van de psychiatrie. Het risico dat deze schoorstenen 

dwars door het dak op de slaapzalen zouden gaan vallen is hiermee verkleind. 
- Reparatie van een muur op een slaapzaal van 8 mannen. Bij toeval ontdekten we deze onacceptabele 

situatie (zie foto) 

We hebben eind 2017 de directie laten weten 

dat we geen investeringen meer gaan doen in 

de oude gebouwen. Een moeilijk besluit omdat 

zoals gezegd de leefomstandigheden voor de 

patiënten slecht zijn. 
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Casa Closca: 
 
In deze woonvoorziening voor 30 volwassenen met een verstandelijke beperking hebben we alle vertrouwen. 

De zorg voor en bejegening van de bewoners is goed en de leefomstandigheden zijn voor Roemeense 

begrippen prima. We hebben € 2000,- beschikbaar gesteld voor uitbreiding van de slaapvertrekken op de 

verdieping. Door een deel van de open balkonruimte dicht te maken ontstaat er een ruime slaapkamer voor 

meerdere bewoners. Ajuta betaalde de materialen en de menskracht bestond uit lokale vrijwilligers. 

 

 

Stichting ASSOC: 

In de 2e week van oktober zijn 4 medewerksters van Assoc een week in Apeldoorn geweest. Ze hebben een 

aantal zorgwoningen bezocht voor ouderen en zich laten informeren over de ouderenzorg in Nederland. Assoc 

wil in Roemenië gaan starten met kleinschalige woonvoorzieningen voor ouderen. We zullen hen de komende 

tijd graag adviseren bij de realisatie van de plannen. 

Financiële verantwoording:  

Saldo 1-1-2017 € 8017 

Saldo 31-12-2017 € 5800 

Inkomsten:  

Giften  € 2163 

Collectes € 1153 

Rente € 49 

Uitgaven:  

Bouwkundige investeringen ziekenhuis € 5196 

Beheerskosten stichting Ajuta € 385 

 

 

Onze gegevens: 

Stichting Ajuta,   Bartelsweg 1a,   7311 DG Apeldoorn. 

info@ajuta.nl  www.ajuta.nl   NL67INGB008284166 

Stichting Ajuta heeft een ANBI erkenning van de belastingdienst 

 

Neem gerust contact met ons op als u vragen heeft. 

Jan Willem de Roo, voorzitter 

Joke Harmsen, secretaris 

Paul Bouwman, penningmeester 

Apeldoorn, april 2018. 
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