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 Geachte gemeenteleden,                              Zeewolde,  

 

Afgelopen week zijn wij weer teruggekeerd van een reis naar Roemenië. 

Oorspronkelijk was deze reis gepland eind april, maar op verzoek van 

 Bérke Sandor is dit i.v.m. het 15 jarig jubileum van het tehuis eind mei 

geworden. 

Nu is 15 jaar natuurlijk geen jubileum, maar de dankbaarheid is zo groot, dat 

men vind, zeker om de vijf jaar hier aandacht aan te geven. Altijd is er dan een 

dankdienst in de kerk, er  worden toespraken gehouden en er wordt gezongen 

met elkaar. Leida heeft onze toespraak namens Prothumia verzorgd, wat door 

Esther één van de dochters weer werd vertaald in het Hongaars. 

Helaas moesten de festiviteiten binnen gehouden worden, vanwege het zeer 

koude weer, maar uiteindelijk is het een bijzonder dag geworden, waar we met 

veel vreugde aan terug 

denken. 

Na zo’n bezoek komt 

natuurlijk altijd de 

vraag, hoe gaat het met 

het Verzorgingstehuis, 

hoe houden ze zich 

financieel staande, 

krijgen ze al hulp van 

gemeente of staat? 

Helaas in de afgelopen 

15 jaar dat dit tehuis 

bestaat is er vrijwel 

geen enkele 

ondersteuning geweest. 

Ieder jaar wordt er een toezegging gedaan over een financiële bijdrage van uit 

de plaatselijke gemeente, maar ieder keer weer blijkt dat het geld voor ander 

doeleinden is gebruikt. 

In grote lijnen is het zo dat van uit de Europese Unie miljoenen naar Roemenië 

gaan, de staat verdeeld dit geld over de plaatselijke gemeenten, maar wordt niet 

doorgesluisd naar o.a  de tehuizen. 
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Wat op merkelijk is dat vooral de Hongaarse instellingen hier van te lijden 

hebben, een enorm probleem wat eigenlijk door alle lagen van de Hongaarse 

minderheid merkbaar is b.v. in de loop der jaren zijn er 400 Hongaarse 

directeuren van Hongaarse scholen vervangen door Roemeense directies. Cluj van 

oorsprong een Hongaarse stad, is vervangen door een Roemeens burgemeester, 

er mogen 2 talen worden gebruikt uiteraard Roemeens, en..... Engels. 

Belangrijke vraag is , wat gebeurd er eigenlijk met al die financiële injecties die 

van het westen komen. Wat wij gezien hebben rond de grote stad Oradea ,is 

enorm. Afgelopen jaar zijn er ruime randwegen ontstaan, zeer grote en ruime 

rotondes zijn aangelegd, en wanneer je de investeringen ziet van de grote 

bedrijven als Carrefour en Tesco die enorme gebouwen neer zetten, kan het niet 

anders dat zij rekenen op gouden tijden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het Verzorgingstehuis in Tinca. 
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Wat wij ook gezien hebben is, dat er geld wordt geïnvesteerd voor 

nieuwe Verzorgingstehuizen, Roemeense wel te verstaan. In het 

plaatsje Ripa 8 km ten noorden van Tinca is er een nieuw tehuis 

gebouwd. Doordat Bérke Sandor  voor 5 Hongaren  die daar 

opgenomen zijn een dagsluiting mag verzorgen, mochten we als 

westerling mee naar binnen. Er was wel een voorwaarde, onder geen 

beding mochten er foto’s gemaakt worden, we konden ons voorstellen 

dat dit voor binnen zou gelden, maar nadat we enkele foto’s van de 

buitenzijde van dit zeer moderne gebouw gemaakt hadden, ging de 

Roemeense kat werkelijk de gordijnen in. Het is al heel wat jaren 

geleden dat ik op zo,n manier ben afgeblaft, in dit geval  door de 

Roemeense vrouwelijke directeur. Toen ik aan haar liet zien dat ik 

één van de foto’s verwijderd had, mochten we vertrekken. 

In het begin van mijn verhaal heb ik verteld, dat Bérke Sandor al 15 

jaar een financiële toezegging is beloofd, het gebouw is 17 jaar 

geleden gemaakt met 2e hands materialen aangevoerd van uit 

Nederland en Duitsland. Dit Roemeense gebouw is met volledige 

Staats subsidie gebouwd. 

Ieder bewoner krijgt van de staat een toelage die zeker 2 x meer is 

van wat Sandor ooit gekregen heeft. 

Het personeel bij Sandor verdient 550 Lei, meer kan hij niet betalen, 

daar 1200/1400 Lei, u begrijpt dat hier door spanningen ontstaan, en 

vragen waarom daar wel en wij niet. 

Waarom krijgt een zigeunergezin, er wonen in Tica en omgeving 

2.500 duizend, 400/500 Lei p/maand.? In het tehuis van Sandor 

wonen 2 jonge mensen, ze zijn gehandicapt, enkel ouderen zijn 

dement, waarom zo vraagt Sándor zich af krijgen we al jaren niets, 

wat is de reden dat wij gestraft worden? 

Hier komt duidelijk naar voren wat het betekend een minderheid te 

zijn, wonend in het land waar je geboren bent tel je niet mee, erger  
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nog wanneer je in het moederland Hongarije komt merken deze 

mensen dat ze ook daar niet welkom zijn. 

U begrijpt, dat deze Hongaarse minderheid op alle terreinen het 

bijzonder moeilijk heeft om het hoofd boven water te houden. 

Daarom zien ze er naar uit dat de Hollanders weer komen, om voor 

een korte tijd te beleven wat het inhoud inwoner van Roemenië te 

zijn.  Maar vooral ook natuurlijk  de financiële bijdrage die we 

namens u  mogen overhandigen.                                                               
 

Het is triest wanneer deze financiële stroom zou ophouden is er geen 

bestaan en toekomst meer voor het verzorgingstehuis in Tinca. 

Daarom willen wij u 

namens Bérke 

Sandor en alle 

bewoners en 

verpleegkundigen u 

allen heel hartelijk 

bedanken voor uw 

bijdrage het 

afgelopen jaar. 

 

 

 

 

Een hartelijke 

groet, 

 

Gert en Leida  Sijl. 

 

Ps:  Hierboven het nieuwe tehuis in Ripla. 


