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Zorgcentrum Acasă 

Sinds jaar en dag 

vieren we de 

internationale 

ouderendag in ons 

zorgcentrum op 1 

oktober. Werd er 

andere jaren  een 

toneelstuk opgevoerd, dit jaar deden we iets anders; er 

werden bekende gedichten voorgedragen. Het is dan 

mooi om te zien dat mensen hele stukken mee kunnen 

murmelen en daar zo trots bij kijken. Hetzelfde effect 

heeft zingen vaak. We vieren zo’n 70 verjaardagen per 

jaar en daarbij is het ondertussen traditie geworden 

liedjes uit de oude doos te zingen. Altijd weer een succes. 

Een andere activiteit waar men warm voor loopt, is de 

wekelijkse bingo-middag op maandagmiddag. Onze 

maatschappelijk medewerker is meer een spelletjes-man 

en redelijk wat middagen worden gevuld met sjoelen, 

darten, midgetgolven en bowlen. Maar ook tekenen, 

kleuren en schilderen zijn bezigheden waar we ons graag 

mee bezig houden. Laatst hadden we een serie foto’s van 

meerdere activiteiten over een langere periode op een 

rijtje gezet en deze werden op een scherm vertoond. Nou, 

dat vonden ze leuk! Het 

commentaar was niet van de 

lucht: “o, wat zat je haar toen 

leuk” of, “nou, ik ben best 

dikker geworden”. Dit jaar is 

het ook weer gelukt, gelukkig, 

om een dagje op stap te gaan met zo’n 20 bewoners. Even 

eruit, even wat anders zien. Dat was best lang geleden. In 

de bus is de sfeer gemoedelijk en gezellig. Bij het klooster 

dat we bezoeken schuifelen we van het ene naar het 

andere gebouw en onderweg zien we nog allerlei dieren 

die bij het klooster horen: konijnen, geiten, kippen en 

pauwen. Het is een heel eenvoudige excursie, maar wat 

genieten de mensen ervan.  

Het is wel zaak om op tijd terug te zijn. Op tijd voor het 

eten, welteverstaan. De maaltijden blijven toch wel het 

hoogtepunt van de dag volgens mij. ’s Morgens wordt al 

besproken wat er op het menu van de dag staat. En, 

gezien de nodige problemen met geheugen wordt dat 

regelmatig herhaald. Het is echt wachten op het sein dat 

er aan tafel gegaan kan worden. Volgens mij is dat ook de 

reden dat er regelmatig gevraagd wordt 

hoe laat het is aan die of gene die nog 

een horloge draagt. Ik hoor dan ook wel 

eens als antwoord op de vraag hoe laat 

het is: over een uur gaan we eten! 

 

Hospice Alinare Mică 

In de hospice is het laatste jaar het accent meer komen te 

liggen op langdurige zorg. Daar is voor deze periode 

bewust voor gekozen. In de praktijk betekent het dat 

mensen met chronische aandoeningen langer bij ons 

kunnen verblijven. We leren zo de mensen wat beter 

kennen.  

We hebben drie nieuwe collega’s door ouderschapsverlof. 

Dat verlof volgt op het zwangerschapsverlof en duurt 2 

jaar vanaf de dag dat de 

baby geboren is. Ouders 

kunnen er ook voor 

kiezen allebei een deel 

van dit verlof op te 

nemen. Het werken met 

nieuwe collega’s is wel 

verfrissend en laat je ook 

weer eens kijken naar wat we nu precies doen, en hoe en 

waarom.  

De hospice is een van de mooiste 

projecten van onze organisatie en 

het voelt nog steeds als een 

voorrecht om dit werk te mogen 

doen. De hospice bestaat al ruim 

11 jaar en we hebben honderden mensen mogen 

verzorgen. Het is fijn een gemotiveerd team te hebben, 

dat op professionele wijze de mensen verzorgt. Daarnaast 

is persoonlijke aandacht voor de gasten belangrijk. Ik zie 



 
 

een van de ziekenverzorgers in de weer met naald en 

draad als een er een knoopje mist op een pyjama van een 

mevrouw; een andere collega zit op de rand van het bed 

en praat over vroeger met een meneer. 

 

Tafeltje-dek-je 

En al jarenlang rijdt onze 

chauffeur de stad door 

om warme maaltijden bij 

30 mensen thuis te 

brengen. De deelnemers 

aan dit Tafeltje-dek-je 

project wonen verspreid over de hele stad en nu het 

steeds drukker in deze grote stad is geworden, is hij al snel 

een uur of vier onderweg. De mensen worden jaarlijks 

bezocht door onze maatschappelijk medewerker, die kijkt 

of alles in orde is. Is de maaltijdvoorziening nog steeds 

nodig, zijn er nog wensen, of dingen die beter kunnen?  

Het Tafeltje-dek-je programma loopt al 

15 / 16 jaar als ik me niet vergis. Het is 

nog steeds een gratis voorziening voor  

mensen die het anders zelf niet zouden 

kunnen betalen. En al die jaren is er 

voldoende sponsoring geweest uit 

Nederland. Hoe bijzonder is dat! De 

opbrengst die we krijgen van de Winterfair in Gouda 

gebruiken we ook dit jaar weer voor dit goede doel.  

Ik kan niet anders dan dankbaar zijn voor zoveel 

ondersteuning vanuit Nederland en dat al jarenlang! 

Boven alles ben ik God dankbaar voor de mogelijkheden 

die Hij biedt om hier en daar, op kleine schaal, een 

helpende hand te mogen bieden.  

 

 Erica 

 

Vanuit de TFC: 
 
Helaas konden ook dit jaar niet de activiteiten doorgaan 
die we anders met zoveel plezier organiseren, denk aan de 
Hofstedendag of een voetbal/volleybal toernooi.  
 
De plannen voor de winterfair werden 
omgezet in een onlinefair, gezamenlijk met 
de andere TFC’s. Met dankbaarheid kijken 
we terug op deze geslaagde actie. In totaal 
is een bedrag van € 42.000,- opgehaald dat verdeeld 
wordt onder de verschillende goede doelen. Ook hierin 
zien we uw trouwe steun terug!  
 
 
In september is er een transport met goederen vanuit 
Wezep vertrokken vol met materialen voor de projecten 
van Erica en Elles. Deze materialen gingen vergezeld van 
een klusgroep die de nodige klussen zoals vervangen van 
buitenspeelgoed heeft aangepakt! Geweldig hoe deze 
mannen en vrouwen zich inzetten! 
 
Ook in Roemenië is het fijn om post te ontvangen. Wij 
vragen u dan ook om af en toe eens een kaartje te sturen 
naar Erica en Elles: 
Str. Diminetii nr. 9 
Bl. 775 Sc. A parter, Ap. 3 
700666 Iasi 
România 
 
Hartelijke groet, namens de TFC Stichting Zorgnet 
Roemenië 
Marco van Dijk 
Gert en Mieke Houtman 
Imca Radder 
Marjolijn de Waal 
Cor Verkade 
 
Contactgegevens: 
Ericalaan 19 
2803 BN  Gouda 
stichtingzorgnetroemenie@gmail.com 
https://stichtingzorgnet.eu/ 
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