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Uw hulp is dringend nodig

Het  laatste  nieuws  uit  kindertehuis  Aksza  en  verzorgingshuis  Siloam!   Wij   zijn  blij   dat  ze  in  zowel  Aksza  als  Siloam 

de  coronatijd  naar  omstandigheden  goed  doorgemaakt  hebben.   Het  kindertehuis  heeft  wel  dringend  uw  financiële 

hulp  nodig.   Het  afgelopen  jaar  is  het  aantal  structurele  sponsoren  door  overlijden  afgenomen.   Voor  de  ondersteuning 

missen  we  daardoor  structureel  300  Euro  per  maand.   Terwijl  in  Roemenië  de  kosten  voor  het  kindertehuis  zijn 

opgelopen.   De  kinderen  kunnen  niet  meer  thuis  wonen,   maar  waar  moeten  ze  heen  als  ze  niet  meer  in  het 

kindertehuis  terecht  kunnen?   Ook  in  Siloam  kunnen  ze  uw  financiële  hulp  goed  gebruiken.   U  leest  er  meer  over  in 

onderstaande  emails  die  we  uit  Roemenië  hebben  ontvangen.

Wij   zijn  blij   met  de  vele  eenmalige  giften  die  we  krijgen.   Doet  u  ook  mee?   Door  bijvoorbeeld  maandelijks  een  bedrag 

als  gift  automatisch  aan  onze  stichting  over  te  maken?   Onze  dank  is  groot  voor  uw  steun!   Neem  contact  met  ons  op 

of  geef  via  ons  bankrekeningnummer.   De  SCB  heeft  een  ANBIstatus,   dus  uw  gift  is  aftrekbaar  van  de  belasting.  

Kindertehuis Aksza

We  zijn  God  dankbaar  dat  er  tijdens  de  langdurige  pandemie  nauwelijks  gezondsproblemen  zijn  geweest  in  Aksza.   Het 

enige  is   een  blindedarm  operatie  bij  een  van  de  kinderen.   Het  was  echter  tijdens  de  strengste  quarantaine  periode.  

Daarom  mocht  niemand  het  7  jarige  kind  bezoeken  in  het  ziekenhuis.   Een  van  de  oudere  kinderen  mocht  bij  hem  blijven 

omdat  er  ook  te  weinig  personeel  in  het  ziekenhuis  was.   Verder  moest  een  van  de  pedagogische  medewerkers  2  weken  in 

quarantaine  omdat  hij  een  ontmoeting  had  gehad  met  een  besmet  persoon.  

De  kinderen  vonden  het  lastig  om  zich  aan  de  verplichte  maatregelen  te  houden.   Maar  de  medewerkers  hebben  op  goede 

wijze  de  tijd  gevuld  met  een  eigen  programma  en  klusjes  in  het  huis.   Ruim  een  jaar  is   het  onderwijs  online  gevolgd.   Het 

was  met  name  wennen  voor  de  kleinste  kinderen  omdat  ze  niet  weten  wat  een  school  is.   En  dan  stil  zitten  achter  een 

laptop  en  zo  leren  lezen  en  schrijven.   Sinds  begin  mei  mogen  de  kinderen  weer  naar  school  met  inachtneming  van  de  nog 

geldende  gezondheidsvoorschriften.   Alleen  de  twee  jongeren  die  aan  de  faculteit  studeren  gaan  nog  door  met  online  leren.  

Vorig  jaar  hebben  we  nieuwe  pedagogische  medewerkers  aangenomen   en  het  gaat  goed.   Helaas  hebben  we  geen  opvolger 

gevonden  voor  de  kok.   Ze  is   kort  voor  de  pandemie  vertrokken  omdat  ze  een  financieel  beter  betaalde  baan  aangenomen 

had.   Dus  naast  mijn  dagelijkse  werk,   kook  ik  voor  het  volledige  huis.   Helaas  zijn  de  financiën  onvoldoende  om  een  nieuwe 

kok  aan  te  stellen.   Aksza  heeft  dit  jaar  nog  geen  subsidie  van  het  stadsbestuur  ontvangen.   En  de  regering  heeft  de  lonen,  

rente,   kinderbijslag  en  subsidies  met  ingang  van  1   januari  bevroren.   We  kunnen  nu  bijvoorbeeld  de  deuren  en  ramen 

voorlopig  niet  laten  repareren  en  schilderen.   Toch  zijn  we  God  dankbaar  dat  we  de  kinderen  dagelijkse  de  noodzakelijk 

dingen  kunnen  geven.   Soli  Deo  gloria!

Kindertehuis  Aksza



Gezocht: schrijftalent!

Wij zijn nog op zoek naar iemand die het leuk vindt om ons 
te helpen met het bijhouden van de website, schrijven van 
nieuwsbrieven, etc. Gaat schrijven je gemakkelijk af en heb je 
hart voor kinderen of ouderen in nood? Meld je dan nu aan 
via een van onze bestuursleden of ons emailadres! 

Op  dit  moment  wonen  er  1 2  kinderen  in  het  tehuis.   In  december  zijn  er  twee 

nieuwe  kinderen  van  8  en  1 1   jaar  bijgekomen.   We  zijn  blij  en  dankbaar  dat 

de  gewenning  van  deze  kinderen  tot  nu  toe  goed  verloopt.   Wat  zal  de  zomer 

en  de  herfst  in  deze  regio  brengen?  Wij  weten  het  niet,   maar  hopen  dat  God 

het  kindertehuis  verder  beschermt  en  zegent.   Alle  bewoners  en  medewerkers 

van  Aksza  willen  u  en  jullie  danken  voor  alle  liefde,   gebeden  en  hulp.

Julianna  Molnar

(directrice)

Ook volgend jaar blijft uw hulp onverminderd nodig! 

Verzorgingshuis Siloam

Allereerst  wil  ik  deze  brief  beginnen  dat  we  God  dankbaar  zijn.   Corona  maakte  het  extra  zwaar.   Wekenlang  konden  de 

bewoners  geen  familieleden  op  bezoek  krijgen.   Contact  was  er  slechts  vanaf  het  erf  en  door  het  raam  of  telefonisch.   Een 

bewoner  is   met  hartklachten  naar  het  ziekenhuis  geweest  en  heeft  daar  het  virus  opgelopen.   Er  waren  gelukkig  geen 

complicaties  en  mocht  hij  zonder  virus  (met  netatieve  test)   na  1 4  dagen  weer  naar  Siloam  komen.

In  april  hebben  de  bewoners  en  alle  medewerkers  de  noodzakelijke  vaccinaties  gekregen.  

Het  aantal  bewoners  is   inmiddels  toegenomen  tot  33  personen  en  velen  zijn  bedlegerig  en  afhankelijk  van 

ziekenhuisbedden  en  rolstoelen.   Dat  maakt  het  werk  voor  de  verzorgers  zeer  zwaar.   Het  is   de  wens  om  nog  twee 

verzorgers  aan  te  nemen  maar  op  dit  moment  vinden  we  niemand.   Helaas  zijn  er  enkele  bewoners  gestorven.   Niet 

vanwege  covid,   maar  omdat  met  de  ouderdom  de  laatste  dag  gekomen  is.   De  lift  die  met  jullie  hulp  uit  Nederland  (o. a.  

Wezep,   red. )   vorig  jaar  geinstalleerd  is,   was  en  is   een  zeer  nuttige  hulp  bij  het  verzorgen.   En  hebben  de  ouderen  meer 

bewegingsvrijheid  gegeven  in  het  huis.  

Ook  dit  jaar  heeft  Siloam  zorgen  en  moeilijkheden.   Het  water  in  de  leidingen  (van  het  hele  dorp)   is   besmet.   En  helaas  is  

onze  eigen  grondwaterpomp  ook  kapotgegaan,   dus  moet  regelmatig  op  andere  wijze  water  naar  het  huis  worden 

vervoerd.   De  burgemeester  plant  een  nieuwe  waterleiding(netwerk)   vanuit  Huedin.  

Wij  hebben  ons  ook  gemeld  dat  we  een  aansluiting  wensen,   maar  we  weten  nog  niet 

welke  kosten  gerekend  worden  voor  deze  nieuwe  waterleiding.   Voorlopig  ziet  het  er 

nog  naar  uit  dat  we  onze  huidige  pomp  en  leiding  moeten  vernieuwen.   Verder  is   het 

dak  van  het  bijgebouw  toe  aan  een  grotere  renovatie.  

Een  grote  zorg  (niet  alleen  bij  ons  maar  in  de  regio)   is   de  dagelijkse  regenval  die  al 

een  maand  voortduurt.   We  konden  niet  alle  zaden  poten  in  de  tuin  en  het  is  

onmogelijk  om  het  gras  te  drogen.   Daarom  weten  we  niet  wat  de  dieren  komende 

winter  kunnen  eten.   Deze  agrarische  zorgen  zijn  dus  niet  alleen  onze  zorgen  maar 

algemeen  en  treffen  duizenden  families  die  nog  vee  hebben.   Los  van  deze 

moeilijkheden  zijn  we  God  dankbaar  dat  Hij  het  hele  huis  en  de  bewoners  gehoed  en 

geholpen  heeft.

Dank  voor  alle  liefde,   gebeden  en  hulp  die  Siloam  ontvangen  heeft.
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