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Oudewater, december 2020
Beste belangstellenden,
Dit jaar zijn we stilgezet door de COVID-19 pandemie, die nog steeds niet onder controle is. Veel ontmoetingen zijn
niet meer mogelijk. Maar echte ontberingen heeft het ons gelukkig nog niet gebracht.
Met de winter voor de deur, hoeven wij hier niet te vrezen om kou te lijden. Anders is dat in landen om ons heen, met
name richting het oosten van Europa, op een afstand van minder dan bijvoorbeeld naar Madrid of Rome waar op veel
plaatsen geen of gebrekkige verwarming is. Waar de wind vaak vrij spel heeft door de huizen. Misschien juist daarom
blijft het aantal positieve besmettingen in verhouding zo laag.
Begonnen we 2020 nog hoopvol met nieuwe plannen en afspraken, toen het moment daar was dat we naar Roemenië
zouden vertrekken kwam corona om de hoek kijken. We hebben echter niet stilgezeten maar het is behoorlijk lastig
geworden om goede feeling te hebben met onze “collega’s” in Tirgu Mures. We hebben zoveel mogelijk geprobeerd
met behulp van telefoon en email “gesprekken” te voeren.
Het afgelopen jaar hebben wij ons vooral gefocust op de zorg rondom de sociaal zwakkeren die door COVID-19 ernstig
in de problemen raakten. Nadat COVID-19 in maart ook in Roemenië alles platlegde, mochten er ook in ons centrum
geen activiteiten meer plaatsvinden. Vanuit Stichting Associatia Divers (gelijke kansen voor iedereen in Targu Mures)
kwam bij ons het verzoek of wij mee konden en wilden denken over een project “Feed the Need”.
Daar ook het keukenpersoneel zonder werk zat, hebben zij zich samen met de logistieke afdeling als vrijwilligers
gemeld om samen met andere NGO’s, onder leiding van Associatia Divers maaltijden te bereiden en te distribueren
voor de inwoners van de stad die het meest te lijden hebben onder de lockdown. Dagelijks zet het team zich in met
gebruikmaking van onze faciliteiten als keuken en vervoersmiddelen om warme maaltijden te bereiden en uit te delen.
Een deel van de kosten voor deze maaltijden wordt gesponsord, het ontbrekende vullen wij sinds maart aan. Wij
hebben u hierover in april jl. bericht en danken u voor uw financiële ondersteuning hierin.
Ter info: er zijn in Tirgu Mures (120.093 inwoners (2020)) een kleine 10.000 inwoners met een maandinkomen lager
dan RON 1.500 (+ € 305,--) Het minimumloon is RON 1.200 (+ € 245,--). De kosten voor eten en drinken liggen op het
niveau van de prijsvechters in Nederland. Daarbij komen natuurlijk nog de kosten voor gas, licht en huur.
Binnen het revalidatiecentrum ontkomt men niet aan besmettingen. Hoe goed je het ook probeert buiten de deur te
houden, zijn er toch een aantal cliënten en medewerkers besmet geraakt. In mei is het centrum zelfs even helemaal
dicht geweest. Nu functioneert alles weer met beperkingen en is het centrum beperkt open, uiteraard met
inachtneming van de in Roemenië geldende regels.
Na 20 jaar is er een nieuwe burgemeester (op 27 september jl.) gekozen in Tirgu Mures. Hij (Zoltan Soos, Hongaar van
origine) wil zich sterk maken voor het bestrijden van corruptie en zijn focus richten op wat de burgers willen. Zorg is
één van zijn speerpunten. We spreken de wens uit dat hij ons zal steunen in onze strijd tegen de verwaarloosde zorg
van de mensen met beperkingen en sociale achterstand.
Met de kinderen in Fületelke waar Enikö voor zorgt, gaat het redelijk tot goed. Gelukkig geen corona gevallen bekend.
Enikö bezoekt wekelijks het dorp en voorziet de kinderen van warme maaltijden. De maaltijden en andere
benodigdheden worden buiten het dorp op een boerenwagen gelegd en een betrouwbare moeder zorgt dat deze aan
de kinderen uitgedeeld worden. Zo hopen we te voorkomen dat er besmettingen plaats vinden. Uiteraard houdt
eenieder zich aan de geldende maatregelen. Helaas kon niet worden voorkomen dat een aantal kinderen ernstige
longontsteking heeft gehad. Dankzij het kordate optreden van Dr. Kovacs is erger voorkomen en zijn de kinderen weer
genezen. De eigen bijdrage voor de medicatie hebben wij betaald.
Sinds november is Enikö een geregistreerde vrijwilligster bij FTA. De reden hiervoor is dat het bereiden van maaltijden
en het vervoeren ervan (zoals Enikö dit deed) in COVID-19 tijd niet volgens de regels is. Door COVID-19 zijn de controles
opgevoerd en moet aangetoond worden waar en waarom je onderweg bent.

Het vervoeren van warme maaltijden mag zonder toestemming van de veterinaire dienst niet. Als privépersoon krijg
je geen toestemming. Je moet dus geregistreerd zijn bij een officiële instantie.
Onze bijdrage wordt nu niet langer meer aan Enikö overgeboekt maar gaat via de administratie van FTA. Zij zorgen
dan voor de maaltijden en betaling van eventuele andere kosten zoals bv. benzine (75 km per keer) ed. Wanneer de
kinderen kleding of schoeisel nodig hebben, kan Enikö samen met een medewerker(ster) van FTA inkopen gaan doen.
Dit wordt dan verrekend met het tegoed wat zij bij FTA heeft. De maaltijden worden bereid op een verantwoorde
wijze en bestaan uit soep, vlees, aardappelen en groente, alles zeer voedzaam en uitgebalanceerd en is voldoende
voor meerdere dagen. De kosten voor iedere maaltijd liggen rond de € 3.10. Dit is incl. verpakkingsmateriaal.
Medio november mochten wij de accreditatie van de provincie Mures ontvangen voor de komende vijf jaar
gelegaliseerd onze werkzaamheden uit te mogen voeren. Naast het legaal “uitvoeren” van onze diensten t.a.v.
kinderen tot 18 jaar met één of meerdere beperkingen is er ook een legale basis voor het doen sociale dienstverlening
(maaltijden, kleding doneren ed.). Tevens en dat is zeker niet onbelangrijk, kunnen wij met deze legale status financiële
ondersteuning aanvragen bij de provincie Mures en de gemeente Tirgu Mures.
Sinds een aantal jaren hebben wij de mogelijkheid om een test binnen het autismespectrum af te nemen. Dit is een
zeer summiere test waarmee we eigenlijk alleen de top zichtbaar kunnen maken. Omdat er veel meer personen
(kinderen en jongvolwassenen) zijn waarvan het vermoeden van een autisme verwante stoornis bestaat willen we
onze testmogelijkheden uit gaan breiden. Sinds een paar maanden is er een nieuwe ADOS (Autisme-DiagnostischObservatie-Schema) gestandaardiseerd observatie-instrument op de markt die een 2.0 versie is van een eerder
uitgegeven positief beproefde versie. Wij zijn voornemens om dit observatie-instrument aan te schaffen. Het is
uiteindelijk in het belang van degene met autisme en hun naaste omgeving om hierin duidelijkheid te verkrijgen.
De verwachting is dat we ongeveer 25-30 onderzoeken per maand doen met 4 psychiaters binnen onze organisatie.
De ADOS-2 test is de laatste en beste test die is ontwikkeld. De onderzoeken hiervoor vonden plaats in Amerika. Het
grote voordeel van deze test is dat het leverbaar is in de Roemeense taal. Alle vooraanstaande Autismecentra
gebruiken het.
In de stad Targu Mures en bijbehorende provincie Mures zijn geen centra die bekend zijn met deze vorm van testen.
We hebben op dit moment een wachtlijst van 15 kinderen in de leeftijd van 2-6 jaar en 10 kinderen tussen 6 en 12 jaar
en een nog onbekend aantal boven de 12 jaar.
Er zijn in ons centrum 6 specialisten aanwezig die de follow up (behandeling) van de cliënten kunnen doen.
Dit gebeurt volgens een speciale therapie voor personen met Autisme, de zogenaamde ABA therapie. ABA staat voor
Applied Behavior Analysis en betekent toegepaste gedragsanalyse.
De behandelingen worden vergoed uit het Roemeense ziekenverzekering stelsel. De aanschaf van het testpakket komt
voor rekening van de behandelaar. Omdat er bij onze partner FTA geen financiën beschikbaar om dit pakket aan te
schaffen willen wij dit door middel van sponsoring aan FTA doneren.
We weten niet precies hoeveel mensen met ASS er zijn. Op basis van onderzoeken in binnen- en buitenland lijkt een
percentage van 0,7 tot 1 procent van de bevolking aannemelijk. In het meest gunstigste geval gaat het om 3745
personen met een aan autisme gerelateerde stoornis in de provincie (535.000 inwoners) waar Targu Mures ligt.
De totale kosten voor de aanschaf van het complete pakket is € 4.954,-Wilt u een gift/bijdrage overmaken? Uw hulp is nog steeds welkom. Wilt u een specifiek doel steunen, geeft u dit dan
aan bij uw overboeking. Bijvoorbeeld: maaltijden, Enikö of het autismeproject. Heeft u geen doel aangegeven dan
besteden wij uw bijdrage aan de algemene middelen.
Namens allen die het nodig hebben, hartelijk dank.
Past u goed op uzelf in deze bijzondere tijd?
Wij wensen u allen goede kerstdagen en een gezond 2021 toe!
Vă dorim tuturor un Crăciun fericit și un 2021 sănătos!
Met vriendelijke groet,
Derk Bogema
Stichting Blijvende hulp voor Roemenië
Fundatia Transilvana Alpha”

