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Geografie: Roemenië,   

een land met prachtige bezienswaardigheden  

Het is een republiek in Zuidoost-Europa grenzend aan de Zwarte Zee, 
Bulgarije, Servië, Oekraïne, Hongarije, en Moldavië. Het land kent veel 
culturen, talen en religies die onderling beïnvloed zijn. Het landklimaat 
(koude winters en warme zomers) en de bergketen de Karpaten zorgen 
voor diverse landschappen met ongerepte natuur, oerbossen en 
vlaktes. Aan de Zwarte Zee zijn er brede zandstranden en een 
rivierdelta.   

Op een grondgebied van 238.391 km² heeft Roemenië 21.529.967 
(2017) inwoners. De hoofdstad Boekarest is dé stad van Roemenië en 
een toeristische attractie. Tijdens het Sovjetregime nam Roemenië een 
aparte plaats in het Oostblok en genoot het een relatief onafhankelijke 
buitenlandse politiek. Roemenië is sinds 2004 lid van de NAVO en sinds 
2007 van de Europese Unie. Het kent de zevende grootste populatie en 
is het negende grootste land van de EU. De Roemeense taal behoort 
tot de Romaanse talen en is verwant aan het Italiaans, Frans, Spaans en 
Portugees. In de schrijftaal zijn veel woorden herkenbaar.   

 

De zusters Missionarie dello Passione en hun projecten in Butea  

De zusters Missionarie dello Passione is een kleine Italiaanse 
congregatie, bestaande uit een 47-tal zusters. Ze hebben een tweetal 
vestigingen in Roemenië: opvang van verlaten kinderen in Oradea, niet 
ver van de grens met Hongarije en in Butea. In Oradea zijn een drietal 
zusters, in Butea zijn er zeven.   

De zusters zijn met hun werking in Butea gestart in 1999. Wat zuster 
Elisabetta Barolo als leidinggevende zuster tijdens al die jaren met haar 
medezusters, zonder enige subsidie van de overheid,  heeft 
gerealiseerd en nog doet, is indrukwekkend. Zuster Elisabetta is 
inmiddels 69 jaar en is nog altijd bijzonder dynamisch.  

  

Het woonzorgcentrum voor zorgafhankelijke bejaarden  
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Aanvankelijk zijn de zusters gestart met thuiszorg van oudere, zieke en 
gehandicapte mensen in de omgeving. Vaak troffen de zusters deze 
mensen thuis aan in hun bed, niet ververst, in een kamer zonder 
verwarming. Probleem was ook dat deze oudere mensen meer en meer 
aan hun lot werden overgelaten door het wegtrekken van hun kinderen 
naar een stedelijke omgeving. Dit is een heel groot probleem in 
Roemenië. Geleidelijk aan groeide bij de zusters de idee om in Butea 
een woonzorgcentrum voor de oudere, zieke mensen op te zetten. Met 
veel steun van Italiaanse weldoeners en organisaties is dit ook gelukt. 
Wat we zien is een mooi, functioneel gebouw met heel nette kamers 
voor telkens twee personen en een goede basisuitrusting. Het 
woonzorgcentrum biedt plaats aan 40 personen. De bewoners zijn 
afkomstig van Butea en omgeving maar komen door de bekendheid 
van het initiatief ook uit andere delen van Roemenië.  

Er zijn 21 personeelsleden van verschillende disciplines (verpleging, 
verzorging, sociaal assistent, kok, boekhouder, ….) tewerkgesteld. Er is 
ook één zuster werkzaam. De bezorgdheid van zuster Elisabetta is om 
al deze medewerkers maandelijks betaald te krijgen. Maar tot op 
heden is dit altijd gelukt. Als we de zuster vragen hoe ze aan de nodige 
financiële middelen geraakt, dan blijft ze wel erg vaag.  

Meermaals per jaar komen er buitenlandse dokters-specialisten als 
vrijwilliger naar Butea om sommige bewoners van het zorgcentrum te 
onderzoeken en te behandelen.  

Door het ontstaan van het woonzorgcentrum is de thuiszorg weliswaar 
op de achtergrond geraakt, hoewel de behoefte hieraan blijft bestaan.  

Tijdens de kennismaking merkten we samen met de vrijwilligers van 
Hasselt op dat de medewerkers vraag hadden naar uitrusting – vb. 
bedden, rolstoelen, …. -  dat meer elektronisch kon gestuurd worden. 
Sommigen van ons hadden hun bedenkingen hierbij toen we 
vaststelden dat men er zelfs niet in slaagde om een gewone rolstoel die 
stuk was, te herstellen. Twee van onze vrijwilligers slaagden erin om dit 
probleem om 10 minuten tijd te verhelpen.  

Naast de personeelskost is ook het verzorgingsmateriaal een erg zware 
uitgave. Zo moet voor ongeveer 30 van de 40 bewoners 
incontinentiematerialen worden gebruikt: een gemiddelde kost van 
2000 euro per maand. Gelukkig worden er vanuit Caritas Italië 
regelmatig overschotten aangeleverd.  

  

Het tehuis voor geplaatste kinderen  

   



Parallel met de realisatie van de thuiszorg en de uitbouw van een 
woonzorgcentrum werd een bestaand gebouw in gebruik genomen dat 
plaats biedt voor 20 jongeren. Ook de zusters wonen in dit gebouw. 
Momenteel verblijven er dagelijks 16 door de kinderbescherming 
geplaatste kinderen en jongeren, tussen de 4 en 18 jaar. In principe 
kunnen de jongeren op 14 jaar het tehuis, echter heel onvoorbereid op 
een zelfstandig bestaan in de samenleving,  verlaten. De zusters 
proberen echter de jongeren te stimuleren om tot de leeftijd van 18 
jaar te blijven.   

Vier van de 16 jongeren hebben een fysieke of mentale beperking. Ze 
zijn ook de oudsten van de groep en helpen vaak in de huishouding. 
Naast de 16 bewoners zijn er ook nog drie jongeren die in Oradea 
verblijven en daar hoger secundair onderwijs volgen. Eén jongere volgt 
universiteit in Iasi en komt wekelijks naar Butea. Tenslotte zijn er nog 
twee kinderen die in Italië in een pleeggezin verblijven en soms met 
hun pleegouders op bezoek naar Butea komen.  

Sommige jongeren gaan tijdens de schoolvakanties naar huis of naar 
familie; voor anderen is dit gezien de familiesituatie niet mogelijk.  

Eén zuster is buiten de schooluren actief bezig met de kinderen. Drie 
andere zusters springen, indien nodig, bij maar zijn vooral actief in de 
keuken, soms aangevuld met lekenpersoneel. Ook is er poetshulp 
aanwezig. In het kinderhuis is er ook samenwerking met een 
psychologe en een maatschappelijk werker.  

   

  

Het valt ons op dat door de zusters veel affectie aan de kinderen 
gegeven wordt. Veel aandacht gaat ook naar het bereiden van 
smakelijke voeding. De kamers voor de kinderen zijn sober maar netjes 
ingericht. Hiermee wordt o.i. voldaan aan de basisbehoeften van 
emotioneel kwetsbare kinderen. In hoeverre er daarnaast echt 
methodisch gewerkt wordt rond het gedrag van deze kinderen is ons 
onduidelijk.   

Tijdens het weekend komen er een 70-tal kinderen van Butea en 
omgeving naar het tehuis om er samen met de bewoners activiteiten – 
sport en spel, creatieve activiteiten, …. – te doen. De inwonende 
priester, Father Gabriel, verzorgt op deze momenten, samen met  



enkele seminaristen, ook de catechese. Een vijftal vrijwilligers uit de 
ruime omgeving van Butea ondersteunen mee deze activiteiten.   

Ook m.b.t. het kinderhuisproject merken we dat veel – ook financiële – 
steun vanuit Italië wordt verleend. Zo verzorgt een groep 
jongvolwassenen uit Italië tijdens de zomervakantie gedurende enkele 
weken de vakantiewerking voor de kinderen van het huis. Daarnaast 
komt een groepje mensen een vijftal keer per jaar naar Butea om de 
tanden van de kinderen te verzorgen.   
Momenteel staat dit project wegens vernieuwingswerken on hold. 
 
 
Maar ook vanuit Butea is er ondersteuning. Zo zorgt de bakker elke dag 
voor gratis brood voor het huis. Daarnaast draagt de  burgemeester  
ongeveer 1200 euro per jaar bij in de kosten van de verwarming van het 
huis. Dit is niet zoveel als je weet dat de totale verwarmingskost voor de 
twee projecten samen ongeveer 8000 euro per jaar bedraagt.  
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Door middel van deze informatiebrochure willen wij U graag 
uitnodigen om een financiële bijdrage te leveren voor deze kleine 
projecten.  

De kinderen, de volwassenen en de ouderen in en in de omgevende 
dorpen van Butea (Roemenië) zijn jullie enorm dankbaar voor uw 
steun.   

Vanuit onze groep trachten wij via dit klein project een bijdrage te 
leveren voor de kinderen en de hulpbehoevende ouderen in en rond 
Butea.  

Helaas kunnen wij op dit ogenblik geen fiscale attesten bezorgen voor 
uw financiële bijdragen omdat wij een feitelijke vereniging zijn.   

Wij maken U echter graag een kostennota over van uw financiële 
bijdrage.  

Hartelijk dank voor uw steun!  
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