Jaarverslag Stichting Ajuta 2018
Het Casa de Batrini is in augustus 2018 opgeschrikt door een constructie fout bij de
renovatie 7 jaar geleden waardoor een deel van het gebouw is ingestort. De balken en
spanten hebben het gewicht niet kunnen dragen. De bewoners zijn over diverse andere
centra in Sighetu en Poinilli verplaatst. Een klein deel is verplaatst naar het souterrain van
een ziekenhuis afdeling waarover wij ons grote zorgen maken voor de omstandigheden in
de komende winter. We hebben hier een brandbrief over gestuurd naar de DGASMM ( het
provincie bestuur verantwoordelijk voor de zorg aan mensen met een beperking). Er is nog
weinig zicht op de heropenen na een grondige herbouw.

Casa de Batrini

Sociowoning Dragos Voda hebben we geholpen met het opknappen van een etage in het
gebouw waardoor extra bedden geplaatst konden worden. Hierdoor kregen een aantal
bewoners wat meer leefruimte. We hebben een deel van de opknapkosten gefinancierd en
tien nieuwe matrassen voor in de bedden.
Ook voor Sociowoning Casa Closca verwachten wij nog een voorstel voor een aantal
renovaties, manager Grigore zet dit voor de Stichting Ajuta op papier.
Krachten bundelen:
We kennen Jolanda en Peter Blanken al vele jaren als bestuursleden van de (inmiddels
opgeheven) stichting “Vrienden van het ziekenhuis in Sighetu”.
Vele donaties hebben zij gedaan aan het ziekenhuis, ontelbare acties en rommelmarkten
hebben zij georganiseerd in Alkmaar en omstreken voor het verzamelen van geld voor

Sighetu. Dit blijven zij gelukkig doen zolang ze dit kunnen en zoals Jolanda het vertelde; “het
bloed kruipt waar het niet gaan kan” en hun hart is vol van Sighetu. De besteding van de
gelden voor het ziekenhuis, het contracteren van aannemers, het doen van eindcontrole na
een klus wilden ze graag aan de Stichting Ajuta overdragen. Hier is de Stichting Ajuta zeer
dankbaar voor want fondsen werven is ook een belangrijk onderdeel waar Peter en Jolanda
veel tijd en aandacht aan besteden.

Jolanda en Peter Blanken uit Alkmaar

Actie t.b.v. de psychiatrie:
In de herfst van 2018 zijn we een actie gestart om gericht geld te verzamelen voor het
sanitair binnen de mannen psychiatrie. We kunnen het niet langer aanzien en uitstellen.
Ook wij zouden graag zien dat de directie en betrokken bestuur uit de regio meer zou
ondernemen om een goed toekomstbestendig plan te maken voor de huisvesting van de
chronische psychiatrie. Maar in de tussentijd willen we toch wat kunnen betekenen voor de
mensen die in erbarmelijke omstandigheden moeten leven. We hebben ( mede door de
grote gift van Peter en Jolanda Blanken) een fantastisch bedrag van ruim 10.000 euro
ontvangen waarmee we goede sanitaire voorzieningen kunnen maken die ook met het
weinig onderhoud toch duurzaam zijn. Alle gevers: hartelijk dank !!!!

De Kerk in Beekbergen heeft de Stichting Ajuta benaderd. Met een groep jongeren zoeken
zij voor 2019 en bij goede ervaringen voor een aantal jaren een project voor twee weken
waarin zij betekenisvol aan de slag kunnen met de jongeren. Voor de eerste maal wil de kerk
met deze groep naar Roemenie en zoekt naar een warme aansluiting met een Stichting die
de contacten, netwerk en taal beheerst. De kerk heeft voor de Stichting Ajuta gekozen wat
betekent dat we eind december in gesprek zijn gegaan met de begeleiders en de jongeren
om tot een mooi project te komen wat gepland staat voor de 1e 2 weken van augustus.
Meer informatie en mogelijkheid om te sponsoren vind u op deze site van de Jeugd PKN;
http://www.jeugdpknbeekbergen.nl/2019_sighetu

Financiële verantwoording:
Saldo 1-1-2018
Saldo 31-12-2018
Inkomsten:
Giften
Collectes
Rente
Uitgaven:
Bouwkundige investeringen ziekenhuis
Beheerskosten stichting Ajuta
Kosten werkbezoek Roemenen aan A’doorn
Aanschaf matrassen sociowoning

€ 5800,€ 7454,€ 3311,€ 336,€ 7,€ 970,€ 280,€ 295,€ 482,-

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.
Apeldoorn, najaar 2019
Jan Willem de Roo, voorzitter
Joke Harmsen, secretaris
Paul Bouwman, penningmeester
Wij bedanken al onze trouwe donateurs voor hun financiële steun en Zorggroep Apeldoorn
en ’s Heeren Loo Apeldoorn voor de collectes die zij regelmatig houden voor Ajuta.

