Jaarverslag 2021

Na vorig jaar het 20-jarig jubileum “gevierd” te hebben van onze dochterstichting Bună
Ziua copii din România, is 2021 het jaar waarin Bună Ziua kinderen in Roemenië haar 25ste verjaardag mag vieren. 25 Jaar hulp en ondersteuning in Bârlad en omgeving, wat een
mijlpaal! Het bestuur en de ondersteuningsgroep komt regelmatig via beeldbellen “bij
elkaar” en probeert binnen alle beperkingen van de corona pandemie toch vorm te geven
aan het 25-jarig jubileum. We spreiden dit uit over een jaar zodat er mogelijk nog ruimte zit
in activiteiten als corona op zijn retour is. In De Lutte vormt zich een kleine groep oud
vrijwilligers die actief deze activiteiten voorbereiden. Aanwezig op de Hellehondsdagen in
2022 en de Heurnetocht in mei 2022 zijn daarbij in beeld.
In maart trapt de Tubantia af met een artikel over 25 jaar Bună Ziua. Christel Visser en
Ninian Gerritzen beschrijven de noodzaak van 25 jaar ondersteuning. Vanaf april volgt op
social media een maandelijkse bijdrage om zo in een jaar tijd de hoogte punten uit het 25
jarig bestaan te beschrijven. Ook komt in april de vernieuwde website online, fris
vormgegeven met een knipoog naar de Roemeense site. Ook ’t Luutke, dorpsblad van De
Lutte besteed veel aandacht aan het jubileum. Niet verwonderlijk, de bewoners van De
Lutte zijn sinds het eerste uur betrokken en blijven zich op diverse manieren inzetten voor
“hun” stichting!
In het voorjaar komt vanuit Pro Juventute de bevestiging dat er nog eenmalig een extra
financiële donatie komt om dit jaar extra kinderen in het Therapeutisch centrum voor
kinderen met autisme te behandelen. Een zeer welkome impuls nadat het centrum lange
tijd noodgedwongen stil lag wegen corona.
In juni, tijdens de overdracht van de fietskleding van Wielerclub De Lutte, ontvangen wij
een prachtige plaquette van “By Bjorn”. Deze zal, in oktober tijdens het werkbezoek, in
Roemenië overhandigd worden om daar een mooie plek te krijgen. Tijdens dit werkbezoek
(dat na 2 jaar weer kan doorgaan) word ook het eerste exemplaar van het Roemeense
“Fiepje” overhandigd aan de medewerkers van het Therapeutisch centrum voor kinderen
met autisme. Ouders, die aanwezig zijn vanwege de officiële opening van de sensorische
belevingstuin, ontvangen direct daarna deze kleine, praktische informatiegids met tal van
tips en weetje over autisme. Tijdens dit bezoek maken we ook mooie stappen richting het

Europese project vanuit Stichting Cepro en de buitengewone leerstoel i.o. Cultureel
Erfgoed en Participatieve Ruimtelijke Ontwikkeling.
Een weerzien in Bârlad met een voormalig medewerkster van Staatkindertehuis nr. 1 Elena
Farago zorgt ook voor hernieuwde contacten met jong volwassenen die als kind in Elena
Farago woonden. Herinneringen en foto’s worden gedeeld en “Skype” maakt overuren
doordat lange gesprekken via beeldbellen volgen. Diverse voormalig projectmedewerkers
zoeken hun fotoalbums door om diverse jongeren te voorzien van kinderfoto’s. Het is
waardevol te horen hoe het de jongeren is vergaan en welke herinneringen zij hebben aan
Bună Ziua. Warme herinneringen komen boven…
In december start in Roemenië het “Spread the Christmas magic” project, ruim 150
vrijwilligers bieden kinderen en ouderen een onvergetelijke kerst door het zingen van
kerstliederen, geven van extra aandacht en belevenissen en kerstkaarten. Een prachtig en
uniek project dat hopelijk volgend jaar een vervolg krijgt.
In 2022 hopen wij tijdens De Hellehondsdagen ons jubileumjaar af te sluiten. Wij hopen op
een mooi jaar, een jaar waarin de samenleving corona achter zich kan laten, we stil kunnen
staan bij het bijzondere feit dat we al 25 jaar bestaan met meer dan voldoende kracht nog
jaren door te gaan!
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