
STEUN HET 
THUISZORGPROJECT
Fonds Vrienden van ADR-Vlaanderen

Wil je financieel steunen? Dan is elke donatie groot 
of klein welkom op onze rekening Fonds ‘Vrienden van 
ADR-Vlaanderen’ bij de Koning Boudewijnstichting.

Voor giften vanaf een bedrag van € 40 op jaarbasis zal de 
Koning Boudewijnstichting een fiscaal attest bezorgen in 
februari van het jaar daarop (art.145/33 WIB). Dit attest laat 
bij aangifte toe in principe 45 % van de gift te recupereren.

Rekeningnummer: BE10 0000 0000 0404
Gestructureerde mededeling: “018/1440/00045”.

Fietsinleefreizen
Hou je van een sportieve uitdaging, natuur en cultuur? Dan 
zijn de fietsinleefreizen naar Roemenië iets voor jou. Je 
maakt kennis met ADR-Vlaanderen, Roemeense partners van 
ADR-groepen, de Roemeense cultuur en natuur. 

De opbrengst van deze reizen wordt geïnvesteerd in het 
thuiszorgproject. BIORACER is structurele sponsor van deze 
fietsreizen. Meer informatie vind je op onze website.

 www.adrvlaanderen.be

 administratie@adrvlaanderen.be

 +32 14/40.31.63

 ADR-Vlaanderen vzw
 Korte Begijnenstraat 18
 B-2300 Turnhout

 0874.536.657
 RPR: Turnhout

VEEL VOORZIENINGEN DIE WIJ 
KENNEN OM SENIOREN EEN 

RUSTIGE OUDE DAG TE BEZORGEN, 
ONTBREKEN TOTAAL IN ROEMENIË.

THUISZORGPROJECT
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OVER HET 
THUISZORGPROJECT

Om mensen zoals Constantin op een structurele manier te 
helpen startte ADR-Vlaanderen in 2016 het thuiszorgproject 
op. In samenwerking met The Open Network for community 
development en met steun van het Zwitsers-Roemeens 
samenwerkingsprogramma. Dat is een pilootproject 
voor het uitbouwen van sociaal-medische thuiszorg 
en uitleendiensten van revalidatiemateriaal in zes 
Roemeense dorpen.

Andere partners in het project zijn FDAAM, de 
Vlaamse partner van het dorp (ADR-groep), het lokale 
gemeentebestuur, de thuiszorgorganisatie ter plaatse, de 
Roemeense ziekteverzekering en seniorenorganisaties actief 
in Roemenië.

Het thuiszorgproject is een onderdeel van het “TON 
Masterplan Roemeense gezondheidszorg 2015-2024”. Dit 
plan wil ADR-Vlaanderen verder uitvoeren door o.a.:

• Advies, ondersteuning en opvolging (bij de uitbouw)   
 van thuiszorginitiatieven.
• Uitbouwen van een “Lokaal Gezondheidsconsortium”  
 om samen te werken rond een gezonde gemeente en  
 geïntegreerde gezondheidszorg..
• Opzetten van pilootprojecten “Dagcentrum voor   
 senioren”.
• Langdurige zorg in Roemenië onder de (politieke)   
 aandacht brengen.
• Opmaak van een wetsvoorstel langdurige zorg dat aan  
 het Roemeens parlement zal worden voorgelegd.

OUD WORDEN IN 
ROEMENIË

Ondanks het feit dat Roemenië lid is van de Europese 
Unie, is ziek of oud worden in Roemenië niet hetzelfde 
als in België. Dat ondervond een delegatie van het 
OKRA-bestuur regio Kempen aan de lijve. De deelnemers 
leerden via een ADR-inleefreis de leefwereld kennen van 
ouderen in Roemenië, zowel op het platteland als in de 
stad. 

Ze ontmoetten er onder andere de 70-jarige boer 
Constantin en stelden vast dat de vele voorzieningen die 
wij kennen om senioren thuis een rustige oude dag te 
bezorgen in Roemenië totaal ontbreken. 

Niet onlogisch wanneer we vaststellen dat Roemenië 
4-5% van het BNP besteed aan gezondheidszorg, terwijl 
dit in België 10-11% is. Bovendien hebben Roemeense 
overheden en ziekteverzekeringen weinig aandacht 
voor thuiszorg en langdurige zorg.

Het verhaal van Constantin
Constantin komt thuis. In zijn kielzog twee magere koeien 
en een oude manke hond. Constantin loopt voorover 
gebogen. De tol van jarenlange noeste handenarbeid 
weegt op zijn schouders.

Op zijn bergdorp is Constantin al lang niet meer trots. 
Bijna alle huizen zijn dichtgetimmerd nadat actieve 
mensen zijn vertrokken naar de stad of het buitenland 
om er te werken. Een pensioen heeft de zeventigjarige 
boer niet. Hij moet zichzelf voorzien door groenten te 
telen, fruit te plukken en dieren te fokken.

EEN PENSIOEN HEEFT DE 
70-JARIGE BOER NIET.

Wanneer hij zijn koeien terug op stal heeft gezet versnijdt 
hij stukken spekvet tot kleine brokjes. Constantin trekt 
voor drie dagen de bergen in. “Mijn geiten staan boven 
in een schuurtje. De volgende drie dagen word ik herder. 
Met mijn oude viervoeter als trouwe vriend. Hij krijgt 
de brokken vet. Ik eet brood en geitenkaas. Van eigen 
makelij!”.

WAAROM ER MIDDELEN 
NODIG ZIJN

1/5 ouderen hebben nood aan thuiszorg
Veel jonge mensen trekken weg uit de Roemeense dorpen 
naar de stad of het buitenland om er te gaan werken. Als 
gevolg blijven ouderen alleen achter waar vroeger het 
oudste kind alles erfde en voor de ouders zorgde.

In de dorpen zijn er geen voorzieningen voor ouderen. 
De capaciteit van rusthuizen in de stad is miniem en 
bovendien is een verblijf er voor vele mensen te duur. 
ADR-Vlaanderen bouwt samen met zijn partners in 
verschillende dorpen voorzieningen voor senioren uit.

Kosten
De steun van de partners en de bijdrage van de 
gebruikers van de thuiszorgdienst zijn echter niet 
voldoende om de kosten te dekken. Projecten stoten ook 
vaak op een overdreven bureaucratie. In enkele dorpen 
is de medische thuiszorg ondertussen stopgezet wegens 
gebrek aan middelen. Sociale thuiszorg blijft men 
echter wel verder aanbieden in de deze dorpen, zij het 
met vrijwilligers. 

Anderzijds tonen ook andere dorpen, met en zonder 
Vlaamse partner, interesse om een thuiszorgproject op 
te starten en willen ze gebruik maken van de opgedane 
expertise van ADR/TON. Deze uitbreiding van het 
pilootproject zorgt ook voor extra kosten.

Tot slot brengt ook het wijzen van de Roemeense 
overheid op hun verantwoordelijkheid omtrent 
langdurige zorg, kosten met zich mee. Het is namelijk 
belangrijk om dit doordacht en met kennis van zaken te 
doen. Daarom worden ook specialisten o.a. een advocaat 
ingeschakeld om een wetsvoorstel op te maken.


