
REISVERSLAG  BUTEA

22/04/2018  - 29/04/2018  



butea

Reisroute:   2250 km



Zondag 22 04 2018   vertrek om 22.15 uur Gotem richting Oradea

















Maandag 23 04 2018   bezoek aan stadscentrum Oradea en dan op weg naar Butea

































Dinsdag 24 04 2018 uitladen camionettes en bezoek aan centrum









































































Donderdag 26 04 2018 dag van de vergaderingen









Vrijdag 27 04 2018 culturele bezoek aan kasteel Cusa en bezoek aan centrum en 
bezoek aan stad Roman

























Zaterdag 28 04 2018  terugreis naar Oradea















Zondag 29 04 2018 terugreis naar België

















Dank je wel aan alle sponsors
Jef Houbrechts klank-en meditatieschalen

Ziekenhuis Maas en Kempen Maaseik

Johanna Vannooten

Care-Support bvba

De Burgh Eindhoven

Minderbroeders Hasselt

Private schenkers

MPI Ter Heide Hoepertingen

Kinesist Roux Borgloon

Regionaal ziekenhuis Sint Trudo Sint-Truiden



Humanitair hulpgoederentransport door de vrijwilligersgroep BUTEA HASSELT  

Tijdens de laatste week van april werden talrijke revalidatie- en verpleegkundige hulpgoederen overgemaakt aan een woon- en zorgcentrum in Butea (Roemenië) door de
vrijwilligersgroep BUTEA Hasselt .
Zondag 22 april jongstleden vertrokken twee camionetten, gesponsord door de firma Care-Support (Houthalen) en door de firma De Burgh (Nederland), richting Butea. Na een
reis van om en bij de 2200 kilometers werden we hartelijk ontvangen door Zuster Elisabetta Barolo en haar medezusters en medewerk(st)ers. Deze zusters, behorend tot de
Italiaanse Congregatie Missionarissen van het Kruis van Christus hebben in Butea enkele missionaire opdrachten: een woon- en zorgcentrum voor zieke bejaarden en een
tehuis voor geplaatste kinderen. De bewoners van Butea en de omliggende gemeenten zijn voor de oplossing van hun problemen in dagelijkse leefsituatie vooral op zichzelf
aangewezen. De aanwezigheid van de zusters is er dus meer dan welkom. De katholieke religie is prominent aanwezig in de regio. In de toekomst plannen de zusters nieuwe
initiatieven in het naburige dorp Scheia.
Vanuit de vrijwilligersgroep BUTEA HASSELT werden talrijke revalidatie- en verpleegkundige hulpgoederen verzameld. Het betreft incontinentiemateriaal voor volwassenen,
revalidatietoestellen voor kinesitherapie, medische revalidatiematerialen voor ouderen, handschoenen voor verzorging en schoonmaak, rolstoelen, nachtkastjes en rolzetels
maar ook 200 stuks arbeidskledij voor het verplegend en verzorgend personeel. Tevens werden verschillende huishoudtoestellen – een ijsmachine, een linnendroger, enkele
microgolfovens, … – overgebracht. Ook werd een computer, met de nodige toebehoren en volledig in orde gemaakt, afgeleverd. Speciale dank gaat naar alle schenkers: het
regionaal ziekenhuis Maas en Kempen Maaseik, het regionaal ziekenhuis Sint-Trudo Sint-Truiden, kinesist Roux Borgloon, Care-Support Houthalen, De Burgh Eindhoven, diverse
private schenkers.
De vrijwilligersgroep BUTEA HASSELT wil de projecten van de zusters in Butea in de toekomst verder ondersteunen en mee helpen uitbouwen, in samenwerking met de
Broeders van Liefde en de Vlaamse koepelorganisatie voor Roemeniëwerkingen ‘Actiedorpen Roemenië’. Samenwerken met respect voor verscheidenheid vormt hierbij de
basis.

HBVL GOEDNIEUWSKRANT


