Waar het hart van vol is, loopt de mond van over.
Dus begin ik dit keer over Hospice Alinare Mica (kleine
troost). Toch wel het project waar ik me het meest mee
verbonden voel. Het ging op een bijzondere manier van
start. Zo’n 10 jaar geleden waren we op zoek naar een
locatie voor het Tafeltje-dek-je project. En dat viel niet
mee. Er was weinig keus, en wat er was, verkeerde in
slechte staat . Al zoekende kwam ik een nieuwbouw
woning tegen. Veel te groot voor alleen een keuken voor
Tafeltje-dek-je. Het was een duplexwoning met veel
kamers. En toen kwam de gedachte weer boven die ik al
langer had: "wat zou een hospice in Iasi toch welkom zijn."
Om een lang verhaal kort te maken: ineens was daar een
sponsor die het gebouw kocht en het ook nog eens
verbouwde om het geschikt te maken voor zowel het
Tafeltje-dek-je project als ook voor het nieuw te openen
Hospice. Het gebouw krijgen we 10 jaar lang gratis in
gebruik voor onze projecten. Tafeltje-dek-je gaat al snel
van start. Het duurt wat langer, maar in januari 2010 werd
ook Hospice Alinare Mica geopend. We beginnen
voorzichtig met 10 bedden maar al snel wordt de
capaciteit van het gebouw
maximaal benut en zijn er
constant 20 bedden bezet.
De hospice voorziet in een
grote behoefte. Er wordt
palliatieve zorg geboden
voor mensen in een
terminale levensfase. Er
worden ook chronisch zieke
mensen voor een korte
periode opgenomen. Vaak
worden deze mensen door
een echtgenoot thuis
verzorgd, en deze mantelzorgers hebben ook wel eens
een pauze nodig.

Er komen ook mensen die na een ziekenhuisopname nog
medische zorg nodig hebben en waarvoor thuiszorg niet
mogelijk is. In de loop der jaren hebben honderden
mensen onze deur weten te vinden. Met name door
mond-op-mond reclame komen de aanvragen binnen. We
hebben een goede naam op weten te bouwen ,en staan
bekend om kwalitatief goede zorg en persoonlijke
aandacht voor de gasten.
De hospice wordt al vanaf het begin gesponsord vanuit
Nederland. De eigen bijdrage van de gasten begint echter
een steeds groter deel van de kosten te dekken. Verder
hebben we de laatste jaren een mooie subsidie van de
overheid. Deze subsidie is ook voor komend jaar weer
beschikbaar. Ook hebben we onlangs van het ministerie
van Sociale Zaken een vergunning binnengekregen om de
komende 5 jaar te mogen functioneren. Voor de komende
Jaren ligt het in de lijn van verwachtingen dat we met
inkomsten vanuit ons zorgcentrum Acasa kunnen
bijdragen aan de exploitatiekosten van hospice Alinare
Mica.
Het contract tussen ons en de eigenaar om het pand gratis
te gebruiken, loopt ten einde. De eigenaar heeft
aangegeven dit contract niet te verlengen. Als stichting
Izvor zouden we graag dit pand willen kopen. Het behoeft
denk geen betoog dat het wenselijk is de Hospice te laten
bestaan. Alleen, hoe komen we aan zoveel geld ? We zijn
in gesprek met de eigenaar en hopen binnenkort met een
haalbaar voorstel te komen. We denken op dit moment
aan de mogelijkheid om het pand in 4 of maximaal 5 jaar
af te betalen. Zelf hebben we als stichting een financiële
reserve, mogelijk kunnen onze achterbannen ook
bijdragen. We hopen ook de komende Jaren inkomsten te
hebben uit het zorgcentrum. En wellicht zijn er andere
mogelijkheden voor financiering. We houden ons
aanbevolen voor tips en vragen ook gebed voor een
passende oplossing.
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Zorgcentrum Acasa
Als je zorgcentrum Acasa zomaar binnen wandelt, komt
het geroezemoes je tegemoet. Overal zitten en schuifelen
mensen rond. Kan ook bijna niet anders, want het
zorgcentrum zit vol! We hebben 67 bewoners! Mensen
lopen naar de koffieautomaat, zijn onderweg naar de
eetzaal, gaan de fysiotherapieruimte, even naar buiten om
een luchtje te scheppen, of naar de “club” zoals we de
zaal noemen waar allerlei activiteiten plaatsvinden. Je
kunt dan denken aan verjaardag vieren. Nou, dat doen we
nogal
regelmatig
gezien het
aantal
bewoners!
Creamiddagen,
spelletjes,
karaoke,
noem het
maar op: we
doen het.
Een van de belangrijke speerpunten van dit centrum is dat
mensen het goed en gezellig met elkaar hebben. Dat ze
zich niet eenzaam voelen. Dat ze voelen dat er goed voor
hun gezorgd wordt. Dat de medicijnen op tijd ingenomen
worden. Dat er lekker gekookt wordt. Dat er tijd is voor
een praatje. We zijn dankbaar dat dit project zo goed
loopt. Ook hier mag ik werken met een team, dat steeds
beter op elkaar ingespeeld raakt. Samen komen we er
steeds meer achter wat belangrijk is en wat de bewoners
nodig hebben. Ook hier geldt: Rust, reinheid en
regelmaat!
Dit project wordt volledig gerund op eigen bijdrage van de
bewoners. Er blijft zelfs geld over om andere projecten
van onze stichting mede te kunnen financieren. Maar ook
hier zijn we flink vanuit Nederland geholpen. Zo kwamen
er prachtige werktafels voor de keuken, wasmachines,
kasten, stoelen en heel veel decoratieve spulletjes die een
gezellige sfeer in het centrum creëren. En wat te denken
van andere hulp uit Nederland: een groep van 4
enthousiastelingen uit Gouda e.o. heeft een prachtig
prieeltje gebouwd bij het bejaardenhuis. Mooi zo, die
betrokkenheid!

Hierbij wil ik het laten deze keer. Een volgende keer weer
meer over onze andere projecten. Graag wil ik van de
gelegenheid gebruik maken om gebed te vragen voor de
meiden van het boerderij-project, de tieners die onder
onze zorg vallen, de steeds groter wordende groep
personeelsleden van onze stichting en voor onszelf.
Wijsheid, geduld en gezondheid kunnen we wel
gebruiken. Verder wens ik u, jullie gezegende feestdagen
toe.
Erica Hijkoop

Vanuit de TFC van Stichting Zorgnet
Zoals u heeft kunnen lezen, waardeert Erica (en haar
collega Elles) de Nederlandse hulp enorm. Zeker de
handen die uit de mouwen worden gestoken om net even
iets extra's te kunnen realiseren.
Als TFC hebben wij het idee om in juni 2017 een
werkvakantie te organiseren voor jongeren vanaf 18 jaar.
Het is een geweldige belevenis om daar de handen voor
uit de mouwen te steken en iets van het land te zien en de
cultuur te ervaren waarin Erica dit werk mag doen. De
werkzaamheden zijn voornamelijk in/rondom het
bejaardencentrum of het Hospice.
We denken aan een groep van maximaal 6 personen en 2
man/vrouw begeleiding.
Wie heeft belangstelling om mee te gaan?
Aanmelden kan bij gert.miekehoutman@telfort.nl tot 21
januari 2017
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