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2018, een bijzonder jaar voor onze stichting Livada, we bestaan 10 jaar en wat is er veel gebeurd met
de (wees)kinderen en hun omgeving, in Targu Mures (Roemenie). Wij hebben deze zeer kwetsbare
groep kinderen enorm kunnen helpen. Samen maken we de wereld een beetje mooier!
De afgelopen 10 jaar hebben we Livada Orphan Care in Roemenie (LOC) ondersteund op vele
manieren. (geld, goederen, aandacht en veel liefde). Met gelden die wij hebben gekregen van allerlei
fondsen, familie, vrienden en bedrijven hebben we erg veel kinderen en hun omgeving een beter leven
kunnen geven, een stabielere basis, zodat ze samen met hun omgeving konden werken aan een
goede/betere toekomst. Door de intensieve wekelijkse samenwerking tussen medewerkers in
Roemenië, LOC in Amerika (Livada Orphan Care) en onszelf waren we een sterk team. Amerika is
van het begin af aan de hoofdsponsor geweest, wij ondersteunden hen met extra projecten. Tevens
kwam er sturing richting Roemenie, vanuit Amerika. Roemenie blijft voor vele projecten afhankelijk
van geld en steun van buitenaf. Alleen met deze ondersteuning is gebleken, maken we het leven van
veel mensen die in armoede leven een stukje dragelijker.
De afgelopen periode is de financiële- en sturende steun vanuit Amerika opgedroogd nadat Bruce
Thomas, de oprichter van LOC, uit het bestuur is gestapt. Bruce richt zijn aandacht nu op kinderen in
Haïti. Dat betekent dat een aantal projecten niet meer uitvoerbaar is. Tijdens mijn bezoek afgelopen
week is wederom gebleken dat geld, visie en juiste sturing ter plekke belangrijk is voor voortzetting
(en niet lokaal aanwezig is). Wij hebben moeten concluderen dat we niet, zonder de sturing vanuit de
VS het volledige vertrouwen hebben in de effectiviteit van onze donaties. Een aantal projecten is reeds
opgepakt door anderen. De laatste 6 kinderen uit ons weeshuis zijn ongelooflijk goed terecht gekomen,
doordat een LOC medewerker en zijn vrouw hebben besloten de kinderen zelf op te gaan voeden. Dit
is voor het eerst in hun leven dat ze een “papa en mama” in hun huis hebben die er ieder dag is. Dat
geeft enorm veel rust en stabiliteit. Verder zijn de rest van de kinderen uitgevlogen en hebben
grotendeels hun leven goed opgepakt en dat is waanzinnig mooi om te mogen zien. Daar hoeven we
ons nu geen zorgen meer om te maken.
Marian en Cristina, een ander stel, werkten vroeger bij LOC maar hebben in 2010 een eigen stichting
opgezet, stichting Provision, ook in Targu Mures, die veel kleiner is qua omvang. Toen zij bij LOC
werkten werden zij al zeer gewaardeerd door lokaal personeel maar ook door ons, door hun nononsence aanpak. Stichting Provision richt zich vooral op preventie, opvoeding en scholing aan de
allerarmste gezinnen. Daarnaast zetten zij zich in om gezinnen in crisissituaties een thuis te geven en
weer onafhankelijk te maken van hulp. Zij zorgen dat kinderen naar school gaan, dat de basis
behoeftes worden ingevuld (eten, drinken, kleding, naschoolse opvang, zorg) en komen bij de
gezinnen thuis om hen te begeleiden. Dit om te voorkomen dat kinderen in tehuizen terecht gaan
komen. Wij steunen hen ook al 3 jaar en zijn voornemens deze ondersteuning voort te zetten en
wellicht wat uit te gaan bereiden. Tevens willen we gaan proberen om de nog lopende projecten die
via LOC lopen bij hen onder te gaan brengen. (Fostercare en schoolproject/ naschoolse opvang) Die
gesprekken zijn nog in volle gang. Al met al een jaar waarin we terugkijken op veel successen, met
name hoogtepunten, maar ook dieptepunten en nu tijd voor reflectie en heroverwegingen.
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Zoals ieder jaar ging ik ook dit jaar weer op missie, wederom met mijn schoonzusje Natascha. We
hadden als doel om samen met stichting Provison al hun projecten te bekijken, het schoolproject van
LOC weer uit te voeren en natuurlijk de LOC kinderen en de Fostercare weer te bezoeken en kijken
hoe het met ze gaat. Dit alles hebben we weer met veel plezier gedaan. Het geeft een enorme
voldoening om te zien dat mensen zo dankbaar zijn dat jij hun leven een beetje dragelijker en mooier
kan maken. Dat mede dankzij uw steun!
Het schoolproject was enorm goed voorbereid door onze Roemeense medewerkers ter plekke en we
mochten aan bijna 400 kinderen weer schoolspullen uitdelen. Het is mooi te zien dat we steeds
dezelfde kinderen terugzien, wat betekent dat ze naar school gaan, hun jaar halen en willen blijven
komen! Kinderen zijn zich steeds meer bewust van het belang van scholing. Ook nu weer kinderen die
met succes doorstromen naar middelbare school. Dat zijn mooie ontwikkelingen. Op het moment dat
je de kinderen stimuleert om naar school te gaan omdat ze dat vanuit huis uit niet meekrijgen is dat
mooi om te zien dat het schoolproject echt werkt met de ongelooflijke inzet van de medewerkers daar.
Geduld is een schone zaak!
Verder gaat het erg goed met de 14 Fostercare kinderen die een stabiele omgeving hebben in hun
families. Met de nodige ondersteuning en begeleiding lukt het de gezinnen om de kinderen op het
juiste pad te houden en ze vooral met veel liefde en aandacht groot te brengen. Voor ons is het dan ook
van groot belang dat dit project door blijft gaan. Er zijn zelfs 3 kinderen uit de Fostercare geadopteerd
in deze gezinnen afgelopen jaar.
Daarnaast is het erg leuk om te zien dat de inzamelingsacties die wij 2 keer per jaar hebben echt van
groot belang zijn omdat alle kleding, schoenen en speelgoed overal terug te vinden is in de huizen,
gezinnen en op de scholen. Iedereen is daar erg dankbaar voor. Vele ouders van school, winkels in
Den Haag, vrienden en familie maken dit mogelijk omdat men voor onze stichting blijft verzamelen en
inzamelen. Dank daarvoor nogmaals!
Het kinderziekenhuis wordt overgenomen door een andere stichting uit Amerika, die erg begaan is met
het lot van deze kinderen. Een missionaris die al langer werkzaam is in het kinderziekenhuis heeft
deze ondersteuning kunnen regelen.
Al met al een week met veel mooie, emotionele en heftige momenten. Provision heeft ons laten zien
dat ze met hun stichting veel kinderen en hun gezinnen kunnen helpen. Preventieve zorg is van
levensbelang! Wij hebben alle vertrouwen in hun visie, inzet en toekomstplannen. Marian en Cristina
van Provision kennen de situatie in Roemenie als geen ander. De samenwerking is er al en zal met
veel plezier voortgezet gaan worden.
We vertrouwen erop dat de toekomst weer veel moois gaat brengen.
Met vriendelijke groeten,
Julie Wouterson- Dahmen en Natascha Wouterson
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