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Ook dit jaar had ik weer het genoegen om samen met mijn schoonzus Natascha Wouterson af te
reizen naar Targu Mures in Roemenie om te bekijken hoe alles verloopt met onze kinderen in de
verschillende projecten die wij ondersteunen. Onze vriend Bruce Thomas, oprichter en Fundraiser
van Livada Orphan Care(LOC) is helaas sinds begin van dit jaar vertrokken uit de Amerikaanse board
om nog een laatste carriere move te maken elders. We missen zijn enthousiasme en tomeloze inzet
maar zijn missie en visie leeft voort! Samen met de nieuwe Amerikaanse board van Livada Orphan
Care, de LOC staf in Roemenie en met onze stichting Livada gaan we alles op alles zetten om door te
gaan zoals we de afgelopen 9 jaar deden. Helaas merken ook wij dat het lastig kan zijn om in een non
profit organisatie continuïteit te blijven waarborgen. Maar we blijven met alle energie die we nu
weer hebben gekregen na ons werkbezoek, er steeds weer naar streven om onze kinderen aldaar
optimaal te kunnen blijven steunen.
Gedurende de 5 dagen dat we in Targu Mures waren hebben we de verschillende projecten samen
bezocht met onze trouwe “reisleider” Emi, die vele projecten dagelijks begeleidt. Zijn ongekende
liefde voor de kinderen, groot of klein, is telkens daar. Hij begeleidt de kinderen optimaal en met
zoveel passie, samen met de andere staf medewerkers, waar velen een voorbeeld aan kunnen
nemen.
Momenteel zijn er nog 2 LOC meiden en 5 LOC jongens die in ons weeshuis verblijven. De rest van de
kids is uitgevlogen, sommige al getrouwd of wonen zelfstandig in een appartement, onder
begeleiding. Deze begeleiders zorgen ervoor dat de uitwonende kinderen hun dagelijkse bezigheden
blijven volgen, gaan solliciteren of naar university gaan. Dat is een lastige periode voor veel kinderen,
begeleiding is dan van essentieel belang om ze op te laten groeien tot volwaardige, zelfstandige
volwassen mensen.

De groep kinderen uit casa Juliana, 8 kinderen, is naar het leegstaande LOC huis verhuid zodat de
zorg op 1 adres in twee huizen kan plaatsvinden. Ons prachtige casa Juliana komt daarbij ter
beschikking voor gezinnen die Foster care kinderen gaan opnemen in hun gezin, maar zelf te klein
wonen om dat te kunnen doen. Zij kunnen dan in casa Juliana gaan wonen. Het gezin krijgt dan de
nodige ondersteuning van ons in de vorm van begeleiding, kleding, eten en scholing. Naast onze LOC
kids, ondersteunen we nog steeds vele kinderen (350 kinderen) in de omliggende plaatsen met
schoolspullen, tandarts bezoeken, naschoolse activiteiten en vooral ook niet te vergeten de
Fostercare en de kleine baby’s in het kinderziekenhuis. Deze kinderen wonen in Grouphomes, gypsi
villages, het kinderziekenhuis of in zeer arme gezinnen. Al deze projecten kunnen we ieder jaar weer
laten doorgaan doordat we voldoende steun krijgen en we zien dat het erg goed gaat met deze

kwetsbare kinderen. Dankzij de enorme liefdevolle verzorging en overtuiging van de LOC staf is dit
mogelijk. Dat hebben we deze keer ook weer duidelijk laten horen aan deze verzorgers. Fantastische
mensen! Zonder hen kunnen we ons werk vanuit Nederland niet doen. Wekelijks hebben we daarom
ook contact met de desbetreffende staf leden om de vinger aan de pols te houden.

Dit jaar zijn we voor het eerst gaan kijken bij ProVision( www.provision.org.ro), een organisatie die
geleid wordt door oud medewerkers van LOC en die wij nog kennen van een paar jaar geleden. Zij
ondersteunen de allerarmsten in en rondom Targu Mures, die niet in staat zijn om voor zichzelf en
hun gezin te zorgen. Afgelopen jaar hebben we hen kunnen helpen door voedselpakketten op
scholen te laten uitdelen en bij de gezinnen thuis in de eerste levensbehoeften te voorzien. Veel van
de inzamelingsactie is deze keer naar ProVision gegaan. Veel blije gezichten! We hopen hen het
komende jaar ook te kunnen blijven ondersteunen. Dit team is enorm gedreven, ondanks de vele
armoede die ze steeds weer tegenkomen, om door te gaan met ondersteunen waar mogelijk!

We kijken terug op een fantastisch mooie reis, met prachtige ontmoetingen, bijzondere mensen,
gedreven kinderen en dankbare lieve mensen. We willen iedereen enorm bedanken, die hier een
steentje aan heeft bijgedragen op wat voor een manier dan ook! Samen maken we de wereld een
stukje mooier voor deze kinderen en hun gezinnen. Groeten en liefs Julie Wouterson en Natascha
Wouterson. (www.livada.nl, info@livada.nl)

