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Wijnactie 2018 weer van start……… 
 

oldavië is al sinds eeuwen ‘het Frankrijk’ van Oost-Europa. Het rijke wijnverleden 
garandeert heerlijke en bijzondere wijnen. 
Op de website zijn weer de heerlijke Moldavische wijnen te bestellen voor de feestdagen.  

De winkel is open dus ga naar:  https://www.ouderenzorgmoldavie.nl/wijnactie/  en bestel. 

Uw bestelling wordt uiterlijk 22 DECEMBER gratis bij u thuisbezorgd door vrijwilligers van SOM.  
Wilt u ons helpen met de distributie van de wijn, laat ons dat dan weten via info@ouderenzorgmoldavie.nl. 

 
Renovatie douches en elektra-installatie……… 
 

it jaar is het dankzij de vele extra giften, opbrengst van collecten en het verkrijgen van een legaat 
mogelijk geworden om de douches voor de mannen in Rasarit geheel te vernieuwen.  
Ook de elektra-installatie in Rasarit (dagcentrum) is voor het  grootste deel vernieuwd. Dit 

betekent een veiliger installatie die berekend is op het gebruik van alle wasmachines en drogers om de 
kleding van de ouderen te wassen. Ook de aansluiting op het Noodaggregaat voor het verpleeghuis 
Spectru is vernieuwd en gemoderniseerd.   
De aanpassing van de elektra-installatie is uitgevoerd na technisch advies van vrijwillige deskundigen Jan en 
Johan die met Veronica en het installatiebedrijf vooraf gesprekken hebben gevoerd over de wensen, eisen 
en de wijze van uitvoering.  
           Gerenoveerde douches voor de heren 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Nw. bekabeling langs gevel Rasarit Nw. aansluitingen machines  Aansluiting keukeninstallatie               Gerenoveerde badkamer + wastafel & toilet         
 

Verwarmingsinstallatie vernieuwd……… 
 

veneens dit jaar is er, gepaard gaande met veel lawaai, breekwerk,  
stof en enige ontregeling van het centrum, de verwarmingsinstallatie 
vernieuwd. De oude versleten en veel energie gebruikende ketel is 

vervangen door een zuiniger type. Ook radiatoren zijn vervangen. Daarnaast 
is ook meteen de warmwatervoorziening in Spectru vervangen. Een voor 
het centrum ingrijpende operatie die ook vooraf is doorgesproken met het 
bedrijf dat na een passende offerte in aanmerking kwam om  het werk uit te 
voeren. Ook hier is gebruik gemaakt van de vrijwillige medewerking van een 
Nederlands specialist op dit terrein.                CV-ketel Rasarit  Install.Rasarit         Nw. Boiler Spectru          Nw. CV-ketel Spectru 
  

Veel vrijwilligers in 2018 naar Straseni…… 
 

n de achter ons liggende maanden van dit jaar, zijn veel vrijwilligers afgereisd om te 
helpen in het dagcentrum Rasarit of bij de Thuiszorg .  
Ook zijn er veel vrijwilligers die hebben geholpen in Spectru (het verpleeghuis). De activiteiten 

varieerden van hulp bij eten, schoonmaak, aankleden van ouderen en wandelen met ouderen. 
Ook vrijwilligers met specialistische vaardigheden en deskundigheid hebben het team van Spectru 
ondersteund. Zo werd door Carla een week lang aan diverse ouderen Reiki gegeven. 
Thera heeft een maand van haar vrije tijd besteed in en om het centrum, in zowel Rasarit, bij Spectru 
als bij het team van de Thuiszorg. 
Andere vrijwilligers kwamen voor de meer technische-, bouwkundige- en 
onderhoudswerkzaamheden. Zo heeft de klusgroep van Cees, Johan , Jan en Gert van 25-9 t/m 2-10 
twee huisjes van ouderen opgeknapt. Het 1e was het huisje van Elizaveta in Bukovat. Het 2e van 
Clava in Negresti.  Naast het repareren van de stoof, de wanden en de vloer behoorde het sauzen 
van plafond en de wanden, het schilderen van de deur en kozijnen tot de vaste werkzaamheden. De 
klussen in de huisjes eindigen steevast met het leggen van linoleum. Daarnaast zijn er door dit team 
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Staplaatsen voor de 11 Campers in Straseni 
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diverse onderhoudsklussen op het centrum verricht. Dit varieerde van het vervangen van lampen,   
het vernieuwen van kranen, repareren van kasten in Spectru en het repareren en leggen van 
nieuwe vloerbedekking in de trainings- en activiteitenruimte van Rasarit.  
Verder lezen op : https://www.ouderenzorgmoldavie.nl/nieuws/ 

 
oor het eerst dit jaar is een groep van 22 NKC -leden naar Straseni geweest. Zij hebben met 
hun campers hun bivak opgeslagen op een terrein in de buurt van Straseni. Van daaruit 
hebben zij 5 woningen van ouderen in verschillende dorpjes opgeknapt, de tuin op het 

centrum gerenoveerd en voorzien van mooie plekken met bankjes voor de ouderen. Ook hebben zij 
de overkapping voor de Spectru- bewoners vergroot. Daarnaast hebben zij vele ouderen leuke 
dagen bezorgd met wandelen en het maken van excursies.  
Voor het uitgebreide verslag lees verder op: https://www.ouderenzorgmoldavie.nl/nieuws/ 
Hier kunt u lezen wat de groep NKC-leden hebben beleefd aan hun eerste reis naar en hun 
kennismaking met de stichting Neoumanist in Straseni en de activiteiten voor het centrum. Na 
terugkomst in Nederland hebben zij nog een geldbedrag van € 1.800,= overgeboekt aan het 
centrum Neoumanist. Een geweldige ervaring voor alle deelnemers van het NKC. Op verschillende 
plaatsen zal deze bijzondere reis worden geëvalueerd. Gelet op de ervaringen en de uitkomst van 
de eerste evaluaties lijkt herhaling in 2019 verzekerd.  
 

otaal zijn er in dit jaar 47 vrijwilligers via SOM naar Straseni afgereisd. Zij betaalden allen hun 
eigen reis- en verblijfkosten en lieten hun energie, tijd en warme gevoelens voor de ouderen 
en het team achter in Straseni en /of bij de ouderen in de dorpen.  

Bedankt: Janny, Dirk & Jannie, Ans en Linda, Michaela en Nicole, Sietske, Agnes, Ernie, Alice & 
Annet, Lex en Eric (NKC), Pieternel & Marjo, de 22 NKC deelnemers, Chrit en Marije (Tourleiders 
NKC), Thera, Carla, Tineke en Jan, Johan, Cees en Gert. Daarnaast zijn er 7 vrijwilligers via IBO in 
Straseni geweest. Lees ook de reactie van Katja (manager van Rasartit) en Vlada (manager van 
Spectru) over het werk en de betekenis van de vrijwilligers voor het centrum.  
Verder lezen op : https://www.ouderenzorgmoldavie.nl/nieuws/ 

 

Financieel Jaarverslag 2017 en overige financiële info…  
 

p de website is het financieel jaarverslag 2017 van SOM in te zien (zie onderstaande link naar de website). 
https://www.ouderenzorgmoldavie.nl/stichting/ 
 
et jaar 2017 was in financieel opzicht een goed jaar:  
     - de adopties zijn bijna verdrievoudigd t.o.v. het jaar 2016; 
     - de giften zijn meer dan verdrievoudigd t.o.v. het jaar 2016; 

- de wijnactie aan het  eind van het jaar leverde ook een mooi bedrag op. 
De totale baten over 2017 komen uit op circa 114.000,- (in 2016 was dit circa 37.000,-). 
Hiervan is bekostigd: - de jaarlijkse bijdrage aan de exploitatie voor Spectru en Rasarit, - de aanschaf van een auto voor de thuiszorg. Deze 
is door vrijwilligers naar Straseni gebracht en aan het team van de thuiszorg overgedragen. 
Veel dank aan allen die hebben bijgedragen !! Hierdoor kan SOM de voor het zorgcentrum onmisbare financiële ondersteuning bieden. 
 

ok 2018 belooft een goed jaar te worden: 
- op 25 april ontving SOM een legaat van € 30.000,-; 
- de firma Boekestijn doneerde een bedrag van € 20.000,- ten behoeve van de renovatie van de verwarming van Rasarit en 
Spectru; 
- voorts zijn er inkomsten uit collecten in diverse kerken, giften van individuele mensen uit verjaardagen, feesten en individuele 
acties en de wijnactie die 10 november is gestart en op 22 december zal worden afgerond. 

 
anuit de Stichting Neoumanist in Moldavië is er met veel blijdschap, enthousiasme, voldoening en dankbaarheid 
gereageerd op alle hulp in de vorm van financiële ondersteuning om bovengenoemde zaken te hebben kunnen 
realiseren. Maar ook met de fysieke hulp van de vele vrijwilligers die dit jaar ter plaatse zijn geweest en hebben geholpen 

in het dagcentrum, het verpleeghuis en bij de thuiszorg. 
 

Adopties ……..  
 

ls we de inkomsten van de Adopties en Periodiek betalingen en de losse giften 2017 samenvoegen en delen door het 
bedrag van € 25,= p/mnd. (het standaard bedrag voor een adoptie van een oudere t.b.v. de dagbesteding in Rasarit) dan 
komen wij voor 2017 op 103 volledige adopties. 

Om de exploitatie voor de komende jaren veilig te stellen blijft SOM koersen op het uitbreiden van het aantal volledige adopties 
tot 250. Dit is afgestemd op het aantal bezoekers dat gebruik maakt van de dagbesteding, douchemogelijkheid, medisch 
onderzoek, maaltijdvoorziening  en het wassen van de kleding. 
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Repareren van de stoof, sauzen en schilderen      
 

 
Elektra voor Elizaveta     Thera helpt in Spectru 
 

 
“Dag van de ouderen” 1 oktober 2018 


