
Vers van de pers!

In de meivakantie zijn Tieno en Renate met hun kinderen een week naar Roemenië geweest.
Ze hebben gelogeerd in Siloam en Aksza een aantal malen bezocht. Het nieuws in deze
nieuwsbrief is dus vers van de pers! In deze nieuwsbrief besteden we vooral aandacht aan
kindertehuis Aksza. In de volgende nieuwsbrief zal bejaardentehuis Siloam centraal staan.
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Er wonen momenteel 21 kinderen in Aksza. Daarnaast worden er nog eens 4 of 5 kinderen alleen
overdag opgevangen. Dit zijn kinderen die om de een of andere reden overdag niet thuis kunnen zijn. Zo
is er bijvoorbeeld een alleenstaande moeder die fulltime moet werken om rond te kunnen komen. Ze
brengt haar kinderen 's ochtends vroeg en haalt ze 's avonds weer op. De kinderen draaien volledig mee
in het dagprogramma van Aksza.

Financiën
Financieel gaat het redelijk. In 2012 kon er zelfs een beetje gespaard worden, maar in 2013 moest dit
spaargeld weer aangesproken worden om het negatieve resultaat te dichten. Met name in 2013 was er
een duidelijke daling in het aantal giften en donaties. Naast vele kleine particuliere Roemeense bijdragen
(in geld of goederen), ontvangt Aksza via zes buitenlandse stichtingen, zoals de SCB, jaarlijks grotere
donaties. De SCB heeft in 2013 haar maandelijkse donatie helaas moeten verlagen naar € 750. Daar
kunnen bijvoorbeeld bijna drie salarissen van worden betaald.

De jaarlijkse kosten van Aksza bedragen ongeveer € 59.000,. 2/3 deel daarvan wordt opgebracht door
bijdragen van stichtingen, zoals de SCB. Het overige deel bestaat uit bijdragen van de overheid en van

ouders van de kinderen. Dit laatste is niet veel, maar toch.
Sommige ouders kunnen wel bijdragen, maar doen dat niet.
Julia Molnar, de directrice van het kindertehuis, voert soms
rechtszaken tegen ouders die niet bij willen dragen. Zo was
er een vader die werkt als arts. Zijn dochter uit zijn eerste
huwelijk is in Aksza beland en hij ontkende dat hij de vader
was. Julia startte een rechtszaak tegen hem, waarin een
dnatest een belangrijke rol zou spelen. Nog voordat het
zover kwam kreeg zij van de tweede vrouw van de vader
echter het verzoek om een foto van het meisje. Daarna liet
de tweede vrouw weten dat de vader zou gaan betalen,
omdat direct duidelijk was geweest dat dit zijn dochter is. NuDe jongste bewoner van Aksza: Christi
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betaalt de man een maandelijkse bijdrage
aan het kindertehuis. Hij bezoekt zijn
dochter echter nooit.

Kinderen
Hoe gaat het met de kinderen? Over het
algemeen genomen goed. Ze zijn weer
ouder en groter geworden. Er zijn de laatste
tijd geen jonge kinderen bij gekomen. Dit
kon ook niet, omdat Aksza meer kinderen
huisvestte dan officieel was toegestaan. In
het afgelopen jaar zijn er echter een aantal
jongeren vertrokken. Zij hebben hun
opleiding afgerond en een baan gevonden.
Na de zomervakantie gaat ook Bajusz
vertrekken. Hij gaat studeren aan de
universiteit en hij gaat op de campus

wonen. In de vakanties komt hij wel terug naar Aksza.
Soms gaat het met de jongeren minder goed. Afgelopen jaar is Claudia vertrokken naar Amerika. Zij was
gezakt voor haar examen en kon daardoor niet beginnen aan de door haar begeerde opleiding voor
lerares Engels. Omdat ze een Amerikaans paspoort heeft (ze is ooit geboren in Amerika, maar heeft
vrijwel haar hele leven in Roemenië gewoond), is ze tegen het advies van de leiding in vertrokken naar
New York om haar geluk daar te zoeken. Hoe het nu met haar gaat is onbekend.
Al met al is er dus weer wat ruimte in Aksza voor nieuwe kinderen. Door de kinderbescherming is
inmiddels verzocht om een plek voor een broer en zus, ook in de tienerleeftijd. Zij zullen in juni in Aksza
arriveren.

Meevallers
Ikea heeft alle bedden gratis voorzien van nieuwe matrassen! En Ikea geeft ook een nieuw keukenblok
aan Aksza. Maar voordat deze geplaatst kan worden moet eerst de goederenlift vervangen worden. Dit
is de lift van de keuken in de kelder naar de eetzaal op de begane
grond. Deze lift is een keer naar beneden gezakt terwijl al het
serviesgoed erin stond. Aksza heeft nu dus ook nieuw servies (wat
financieel geen meevaller was). Sindsdien moet men buitenom met
alles wat vanuit de keuken naar de eetzaal moet. Een kerk in
Hongarije heeft € 3.000, ingezameld, waarmee een nieuwe lift
gekocht kan worden!

Maar steun blijft nodig
Maar er waren ook financiële tegenvallers. Zo zijn de
brandstofprijzen behoorlijk gestegen. Julia heeft daarom besloten
dat alle kinderen met het openbaar vervoer of lopend naar school
moeten. Een aantal deed dat overigens ook al omdat ze er
inmiddels oud genoeg voor zijn. Voor twee kinderen die naar een
speciale school gaan leek dit eerst problematisch, maar nu komt er
toch een oplossing middels een schoolbus van de school zelf.
Zonder de bijdragen van derden kan Aksza niet voortbestaan. We
vragen u dan ook uw steentje bij te dragen! Dat kan met een
eenmalige gift, maar ook door structureel te geven. Met een
maandelijkse gift zou u de SCB (en vooral Aksza) erg blij maken!
Het rekeningnummer vindt u in de colofon hiernaast.
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De bestuursleden van de SCB zijn:

Tieno en Renate van der Velde
Greetje Gnodde
Jaap en Annie Klumpje
Giesanne Postema

Tieno in gesprek met de oudste bewoner van Aksza:
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