
Beste vrienden van Prothumia, 
 
Zoals gewoonlijk proberen wij u na een reis  te informeren over de gang van 
zaken in Tinca. Natuurlijk zijn ook wij ieder keer benieuwd wat we aantreffen. 
Uiteindelijk is er in het voorjaar een bedrag van  €10,000 overgemaakt, voor de 
renovatie van de wasruimte. Op de foto’s die we toen bij het verslag hebben mee 
gestuurd, was duidelijk te zien dat het niet alleen ging om een “opknapbeurtje”, 
maar dat er veel meer aan de hand was. Berke Sándor wordt bij alle 
bouwkundige werkzaamheden, geadviseerd door een bouwkundige die weet hoe 
het een en ander moet aangepakt worden. Daarom werd als eerste activiteit 
gestart met het opvangen van de gevels, daarna kon begonnen worden met de 
werkelijke renovatie. Er zijn nieuwe raam en deur kozijnen geplaatst, waar bij 
de ramen zijn voorzien van thermopane. Ook het tegelwerk van vloer en wanden 
ziet er keurig uit. Naast de wasruimte is er een droogruimte en een strijkruimte 
gecreëerd. Het totaal overziende, kan gezegd worden dat er vakwerk is geleverd. 
Maar er is meer gedaan. Om de keuken van warm water te voorzien, zijn er op 
het dak van het Verzorgingstehuis zonnepanelen aangebracht, die de stroom 
leveren om de boiler te verwarmen. Aangezien de zon veelvuldig schijnt in 
Roemenië is ook dit een goede investering gebleken. De laatste stukken vloer 
zijn ook betegeld waaronder de hal, wat afgewerkt is met  een keurige oprit voor 
rolstoelen. 
We hebben opnieuw zeer veel respect gekregen voor het werk wat dagelijks in 
het Verzorgingstehuis plaats vind. Wat heel schrijnend is, dat door de overheid 
de Europese normen steeds strakker en soms overdreven worden toegepast, bv 
de belastingen dienen op de dag te worden betaald, maar van enige 
ondersteuning door die zelfde overheid is er tot op deze dag geen sprake. 
Daarom is dagelijks merkbaar de enorme frustratie van deze Hongaarse 
minderheid, die moeten leven in een Roemeens land. 
Nog steeds wordt de kachel in het tehuis met hout gestookt, gas gebruiken is 
vanwege de hoge prijs geen optie. We hebben afgesproken om overkappingen te 
maken, zodat het hout droog opgeslagen kan worden. 
Bij mijn laatste werkzaamheden in de binnentuin van het tehuis - het was 
inmiddels heel warm geworden - zag ik dat de bewoners eigenlijk nergens een 
schaduwrijk plekje konden vinden. Tijdens de koffie aan Katinka gevraagd, hoe 
zou je het vinden om vanmiddag nog een grote en stevige party tent te kopen. 
Haar antwoord was: Gert dit is een jarenlange droom, meen je dat? 
Diezelfde middag hebben we nog  deze tent gekocht, u begrijpt de grote vreugde 
en dankbaarheid van de bewoners. 
 De Heere dankend dat we dit werk nog mogen doen, keerden we de volgende 
dag met een blij gevoel weer huiswaarts. 
 
 
Hartelijk groet van Leida en Gert. 


