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Asocia ţia Betania, Bac ău - Roemenië 
 
Missie en doel van de organisatie 
Asociaţia Betania, opgericht in 1995, is een humanitaire organisatie die met sociale, medische en educatieve 
projecten steun biedt aan alle achtergestelde groepen uit de samenleving. 
 
Asociaţia Betania is een Roemeense rechtspersoon zonder politieke doeleinden. De activiteiten op het gebied 
van liefdadigheid, missie en hulp worden uitgevoerd in overeenstemming met de Roemeense wetgeving en 
vanuit een christelijke overtuiging. 
  
In september 2004 werd Asociaţia Betania door de Roemeense regering erkend als een instelling van 
openbaar nut. 
 
Alle projecten van  Asociaţia Betania zijn geaccrediteerd als aanbieder van  sociale dienstverlening: 
 
Wat we doen 

• We werken individueel en intensief met kinderen met autisme om ze voor te bereiden op een 
succesvolle integratie in scholen en kleuterscholen. 

• We bieden onderdak en begeleiding in Bacău en Boekarest aan jongeren die uit kinderhuizen zijn 
gezet na hun 18e jaar. Er wordt gewerkt aan integratie in de maatschappij en zelfstandigheid, zodat 
ze hun eigen leven kunnen opbouwen. 

• We bieden bescherming, begeleiding en reïntegratie aan slachtoffers van mensenhandel. 
• Voorbereiden van jongeren met beperkingen om te integreren in de arbeidsmarkt. 
• Revalidatie voor personen met ernstige orthopedische problemen, patiënten met reumatische en 

neurologische aandoeningen en andere beperkingen, door middel van hydro- en fysiotherapie, 
logopedie en psychologische begeleiding. 

• We ondersteunen arme gezinnen, personen met beperkingen, gezinnen met veel kinderen, mensen 
zonder onderdak, urgente medische gevallen, gedetineerden en jongeren in problemen, door 
materiële, spirituele en financiële hulp, juridische en psychologische begeleiding, maatschappelijk 
werk en ondersteuning voor het vinden en behouden van een baan.  

• Financiële ondersteuning voor mensen met ernstige medische problemen.                                     
• Ondersteuning van studerende jongeren uit arme gezinnen. 
• Renovatie en nieuwbouw van sociale voorzieningen door werk- en projectgroepen uit Nederland.  
• Ondersteuning van onderwijs en gezondheidszorg.  

 
Projecten 

 
Asociaţia Betania biedt een scala van projecten en diensten, waarvan we noemen: 
 

• Centrum ‘Delfinul’ (‘De Dolfijn’) – voor kinderen met autisme in Bacău. 
• Centrum ‘Delfinul’ (‘De Dolfijn’) – voor kinderen met autisme in Roman. 
• Centrum voor integratie van jongeren (Kamertraining Bacău). 
• Centrum voor integratie van jongeren (Kamertraining Boekarest). 
• Multifunctioneel centrum – voor jongeren met beperkingen. 
• Revalidatiecentrum – revalidatie, fysio- en hydrotherapie. 
• Centrum voor ondersteuning van slachtoffers van mensenhandel. 
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• Bureau voor sociale raad en bijstand en ondersteuning van families in crisissituaties. 
• Project ‘Financiële noodhulp’. 
• Projecten in de gezondheidszorg. 
• Projecten t.b.v. het onderwijs. 
• Andere sociale projecten. 

 
Bureau voor sociale raad en bijstand en ondersteuni ng van families in crisissituaties. 
 
Het bureau voor sociale raad en bijstand, voorheen het adoptieproject, is in 1995 opgericht om school- en 
gezinsverlating te voorkomen. De doelen van het project zijn: kinderen binnen het gezin houden, zorgen dat 
kinderen naar school blijven gaan, (re)integratie van kinderen of jongeren in hun school, opname van kinderen 
in tehuizen tegengaan, en het uiteenvallen van gezinnen voorkomen. 
 
Jaarlijks nemen aan het sociale project meer dan 1000 mensen deel uit de provincies Bacău, Vaslui, Brăila, 
Buzău, Botosani, Bihor, Iaşi en Boekarest: weeskinderen, weduwen, eenoudergezinnen, personen met een 
handicap, ouderen, gezinnen met veel kinderen, straatkinderen, daklozen, personen met acute medische 
problemen, gevangenen en jongeren. 
 
Elke aanvraag wordt eerst onderzocht door een evaluatiecommissie; pas na ‘groen licht’ van deze commissie 
wordt er actie ondernomen. Om al deze mensen te kunnen helpen, hebben we gekozen voor hulp met 
termijnbepaling (voor een bepaalde periode) en eenmalige hulp. In de eerste plaats bieden we hulp aan de 
meest ernstige gevallen, waarbij kinderen voorrang krijgen. We proberen te voorkomen dat zij in de 
staatskinderhuizen terecht komen of geen onderwijs volgen. 
 
Voor elk gezin/geval stellen we een interventieplan op waarin het doel en de termijn vastgelegd worden. 
Voorheen werden gezinnen en personen langer geholpen en had iedere sponsor een eigen gezin waaraan 
maandelijks hulp verleend werd. Nu geven we geen onbeperkte hulp meer. Om zo efficiënt mogelijk te 
functioneren, werken we samen met instellingen als: scholen, ziekenhuizen, gemeentehuizen en politie. Op 
deze manier is de kans op sociale integratie van onze cliënten het grootst.  
 
Op deze manier willen we bereiken dat er meer gezinnen geholpen worden en het gezin of de persoon weer 
zelfstandig verder kan. Het onbeperkt brengen van hulpgoederen en financiële hulp heeft geen zin. Meer nog: 
je maakt de mensen afhankelijk. Uitzonderingen zijn ernstig zieke mensen, of mensen met beperkingen die 
onze hulp permanent nodig hebben. 
 
In sommige gevallen gaat het om eenmalige hulp, met als doel een gezin/persoon over een moeilijke situatie 
heen te helpen. Het is heel belangrijk dat de kinderen en jongeren geholpen worden met het naar school 
gaan. Voor de lagere school zijn kleding, schoenen en schoolmateriaal vaak voldoende. Voor de studerende 
jongeren is een studiebeurs een goede oplossing om straks zelfstandig verder te gaan. Afhankelijk van de 
situatie kan een familie 6-12 maanden hulp krijgen. Maandelijks worden 120 arme gezinnen en gezinnen in 
crisissituaties op deze manier geholpen. 
 
Resultaten: verhogen van de levenstandaard van families die hulp krijgen, verbeteren van het educatieve en 
informatieve niveau, het verkrijgen van een baan voor bepaalde of onbepaalde duur voor 150 personen per 
jaar, zelfstandigheid van het gezin, het verkrijgen van sociale rechten door juridische ondersteuning en het 
(opnieuw) naar school gaan van kinderen. 

  
Financiële noodhulp 
De financiële noodhulp wordt verleend aan aanvragers met ernstige sociale en medische problemen. Een 
evaluatiecommissie voert een sociaal onderzoek uit om de ernst van ieder geval vast te stellen. 
 
Op medisch gebied wordt financiële steun verleend voor behandelingen, operaties, transplantaten, 
implantaten, vervoer van personen met een lichamelijke handicap of patiënten zonder financiële armslag naar 
ziekenhuizen of klinieken in binnen- en buitenland. 
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Sommige leerlingen en studenten krijgen een maandelijks of halfjaarlijks bedrag voor het schoolgeld en/of 
voor huisvesting en maaltijden. 
 
Personen zonder inkomsten of met geringe financiële mogelijkheden krijgen geldelijke noodhulp voor het 
oplossen van ernstige sociale problemen.  
 
Centrum voor integratie van jongeren (Kamertraining  Bacău) 
Asociaţia Betania, Bacău begon het project voor integratie van jongeren in 1998. Het was één van de eerste 
projecten van onze organisatie.  
 
Het sociaal integreren van jongeren die uit tehuizen (kinderhuizen) komen en het terug in de samenleving 
brengen van jongeren in probleemsituaties. Het project is bedoeld voor zowel jongeren die voorheen in 
staatscentra werden opgevangen (Algemene Dienst voor Sociale Bijstand en Kinderbescherming), als voor 
hen die in riskante omstandigheden verkeren (o.a. slachtoffers van mensenhandel). 
 
Het centrum voor integratie van jongeren biedt een stabiele plek (1-2 jaar) aan jongeren 
van 16 jaar en ouder. Ze kunnen hier hun dagelijkse leven vormgeven, hun arbeidscapaciteit ontwikkelen en 
relationele communicatievaardigheden aanleren. De capaciteit van het centrum is 24 plaatsen in 3 
gezinshuizen, die bestaan uit een woonkamer, een keuken, twee badkamers en vier slaapkamers. 
 
Het centrum beschikt tevens over een klein naaiatelier, waar degenen die dat willen zich dit beroep eigen 
kunnen maken. De jongeren die in het centrum komen, moeten bij hun toelating een contract tekenen, 
waarmee ze zeggen akkoord te gaan met het aangeboden programma. Het is geen vaste groep voor een 
vaste periode: wie duidelijke voortgang boekt op het gebied van sociale integratie, verlaat het centrum en 
maakt plaats voor iemand anders. 
 
De eerste zes maanden krijgen de gebruikers alle faciliteiten van het centrum gratis. Vervolgens dragen ze bij 
aan de onderhoudskosten. Ze betalen de helft van de huur, zoals die vastgesteld is door de 
programmacoördinator. In het laatste traject van hun verblijf betalen de gebruikers de volledige huur. 
 
Doelgroep: 

• jongeren die na hun 18e jaar uit de staatskinderhuizen worden gezet; 
• jongeren in problemen; 
• slachtoffers van mensenhandel. 

 
Doelen van het project :  

• het formeren van een juiste houding in de werkomgeving; 
• een stabiele en veilige verblijfplaats om de voorbereiding van een zelfstandig leven in de maatschappij 

goed te laten verlopen; 
• ondersteuning bij scholing en herscholing voor degenen die geen baan kunnen vinden. 

 
Resultaten 
Vanaf het begin tot op dit moment heeft het Centrum voor integratie in Bacău onderdak, maaltijden, banen, 
mogelijkheden om verder te studeren en integratie naar een zelfstandig leven geboden aan 226 jongeren in de 
leeftijd van 16 tot 26 jaar. 
 
Centrum voor integratie van jongeren (Kamertraining  Boekarest) 
In 2008 is in overleg met werkgroep ‘Impreuna’ uit Bodegraven besloten dat we hun project in Boekarest 
overnamen. Deze werkgroep is al een flink aantal jaren erg actief in Roemenië, met name voor kinderen in 
Boekarest. Omdat het moeilijk is om vanaf een grote afstand controle te houden over een project, hebben ze 
ons gevraagd om dit project over te nemen. 
 
Er is gekozen voor een kamertrainingsproject in Boekarest. In het kader van dit project zijn 6 meisjes 
opgenomen, die we helpen op weg naar zelfstandigheid. Daar hebben wij met onze organisatie veel ervaring 
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mee en we kunnen deze inbrengen in het project in Boekarest. Werkgroep ‘Impreuna’ steunt dit project 100% 
financieel. Wij zorgen voor de uitvoering. 
 
Op deze manier is ‘Kamertraining Boekarest’ geboren als onderdeel van ons bestaande project: 
‘Kamertraining Bacău’. 
 
Doelgroep: 
 • jongeren die na hun 18e jaar uit de staatskinderhuizen worden gezet; 
 • jongeren in problemen; 
 • slachtoffers van mensenhandel. 
 
Bij de ‘Kamertraining Boekarest’ wordt vooral aandacht besteed aan de opleiding van de jongeren. Meisjes die 
door omstandigheden geen enkele mogelijkheid hebben om te studeren, krijgen nu wel de kans om een 
opleiding af te ronden. Dit project maakt het verschil voor hun toekomst. 
 
De dames uit het project in Boekarest worden op weg naar zelfstandigheid individueel begeleid door onze 
maatschappelijk werker en psycholoog van ‘Kamertraining Bacău’. 
 
Centrum ‘De Dolfijn’ voor kinderen met autisme 
In februari 2005 werd ‘De Dolfijn” geopend, een centrum voor kinderen met autisme. Met licentie van en 
geaccrediteerd door meerdere ministeries bieden we de volgende diensten:  
 
Psychologische evaluatie, evaluatie van gedrag en v aardigheden 
Dit onderdeel is voor de kinderen buiten het centrum, uit de provincie Bacău en andere provincies. De 
evaluatie gebeurt in meerdere sessies (minstens 2). Aan het eind van dit evaluatieproces krijgt de familie een 
evaluatierapport en een interventieplan voor 6 maanden. 
 
Educatieve interventie – Individuele en groepsthera pie (ABA/DTT, PECS, TEACHH)  
In dit programma is plaats voor 14 kinderen: 2 groepen van 7 kinderen. Het dagelijkse programma bestaat uit 
6 uren, van maandag tot vrijdag. Deze 6 uren van therapie bestaan uit 1-2 uur individuele therapie en 4-6 uur 
groepstherapie. Het therapeutisch programma is gericht op vorming en  ontwikkeling van vaardigheden op de 
volgende gebieden van ontwikkeling: receptieve taal, samenwerking, expressieve taal, sociale interactie, 
functionele communicatie, visuele prestatie, motorische en vocale imitatie, persoonlijke autonomie, grove en 
fijne motoriek, spel en vrije tijd,  lezen, rekenen en schrijven. 
 
Kenmerken: strenge structurering van de omgeving en activiteiten met behulp van visuele ondersteuning 
(tijdschema’s) en pictogrammen voor elk kind. 
 
Intensieve en individuele gedragstherapie (ABA/VB) 
Dit onderdeel van centrum ‘De Dolfijn’ heeft plaats voor 10 kinderen die dagelijks 4 uur intensieve 
gedragstherapie krijgen van maandag t/m vrijdag.  ABA/VB heeft de zelfde procedures en methoden als 
andere gedragsbenaderingen (promptare, vormen, chaining, generalisatie, etc.), maar is meer gebaseerd op 
de functionele analyse van de taal  in plaats van de structurele 
 
Kenmerken:  

• Functionele communicatie en niet de structurele communicatie is de basis van deze therapie. 
• Therapeutisch advies wordt gegeven door een specialist BCABA (Board Certified Associate Behavior 

Analyst) 
 
Individuele gedragstherapeutische interventies in h et ambulante systeem 
Dit onderdeel biedt een gevarieerde mogelijkheid van therapeutische sessies – van 2 tot 20 per week – voor 
kinderen van buiten het centrum. Afhankelijk van de wensen van de ouders en de resultaten van de evaluatie.  
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Therapeutische begeleiding 
Therapeutische begeleiding is een ambulante dienst, en heeft betrekking op de supervisie door één van onze 
psychologen van thuistherapie van kinderen, door periodieke beoordeling van de doelen in het interventieplan 
en vaardigheden van het gezin en/of andere personen die met het kind werken.  
 
Steungroep en informatie voor ouders van kinderen m et autisme 
 
Cursus en workshops 
We organiseren regelmatig cursussen en workshops voor ouders en specialisten. Er wordt altijd een actueel 
thema gekozen. 
 

• Totaal aantal aanvragen voor centrum ‘de Dolfijn’: 256 ( Psychologische interventie, 
groepstherapie of begeleiding van ouders). 

• Aantal kinderen geïntegreerd in het vaste programmacentrum, van 2005 tot nu: 76. 
• Aantal kinderen in ambulante therapie, van 2005 tot heden: 139. 
• Aantal kinderen doorgestuurd naar andere voorzieningen: 27. 
• Deelnemers aan steungroep voor ouders en informatie voor ouders: 149 gezinnen. 
• 50 kinderen die therapie kregen in centrum ’De Dolfijn’ zijn geïntegreerd in scholen en 

kleuterscholen. 
 
Revalidatiecentrum, revalidatie, hydro- en fysiothe rapie, logopodie  
 
Diensten: 
 
Fysiotherapie  is een belangrijke therapeutische activiteit voor herstel. Fysiotherapie behandelt aandoeningen 
van de wervelkolom, zoals kyfose, lordose, scoliose en de trauma’s daarvan. Door middel van fysiotherapie 
kunnen aandoeningen van het bewegingsapparaat en botten behandeld worden (congenitale heupluxatie, 
platvoeten, breuken, verstuikingen, etc.), maar ook reumatische ziekten zoals spondylitis, reumatoïde artritis 
en degeneratieve reuma. 
 
Patiënten met neurologische aandoeningen (hemiparese, tetra paraparese) kunnen baat hebben bij het 
uitvoeren van specifieke fysiotherapeutische oefeningen, het verbetert de gezondheid. 
 
Door middel van specifieke oefeningen die fysiotherapie biedt, kan dit een verbetering zijn van de 
gezondheidsproblemen van zowel kinderen als volwassenen. Ook wordt er tegelijkertijd geleerd dat beweging 
bij een gezonde levensstijl hoort. 
Fysiotherapie is een gecontroleerde vorm van bewegen, gericht op het bereiken van doelen. 
 
Hydrotherapie (therapiebad) is een belangrijke manier om het lichaam te ontspannen. 
 
Hydrotherapie kan breed worden toegepast (gezonde kinderen, met neuromotorische ziekte, jongeren en 
volwassenen) bij: 
 

• de gevolgen van infantiele encefalopathie (paraparese / spastische tetraparese); 
• spierzwakte, overgewicht; 
• syndrom van Down, autisme, etc. 

 
Logopedie 
 
Logopedie richt zich zowel op kleine kinderen, (voor vroegtijdige diagnose en interventie bij taalstoornissen), 
als op  schoolgaande kinderen en volwassenen, en helpt bij beperkingen van spraak, ritme, rinolalie en 
lezen/schrijven. 
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Multifunctioneel centrum 
Het multifunctionele centrum is gebouwd in 2011 door Stichting Werkgroep Hulp Oost Europa uit Nieuw 
Vennep. Het betreft een multifunctioneel (dag)activiteitencentrum. Het gebouw staat op ons eigen terrein in 
het kader van complex Betania. Het algemene doel is activiteiten te organiseren voor jongeren met 
lichamelijke en geestelijke beperkingen.  Deze activiteiten worden afgestemd op de capaciteit van het kind/de 
jongeren. Dat kan voor de één het verzorgen van een plant of een dier zijn en voor de ander het maken van 
een kaars o.i.d.. Gezien het feit dat deze jongeren geen activiteiten hebben in de stad Bacău, heeft het project 
op korte termijn het doel om jongeren ‘een doel’ te geven in hun leven, een plek waar ze zich thuis voelen, een 
plek waar ze graag komen. Op lange termijn kan dit project een opstap zijn naar bijvoorbeeld een kleine 
sociale werkplaats. 
 
De doelgroep:  
Jongeren met lichamelijke en verstandelijke beperkingen die geen plaats hebben/vinden in de maatschappij. 
De leeftijd van deze jongeren zal variëren van ongeveer 14 – 24 jaar, maar er worden uitzonderingen op 
gemaakt. We volgen een flexibel beleid, zodat er geen mensen uitgesloten worden. Samengevat: jongeren 
met beperkingen die thuis zitten en geen enkel doel hebben.  
 
De maximale capaciteit is 20 personen per dag. Er zijn 2 grote lokalen waar 2 groepen functioneren van 
maximaal10 personen. Het programma bestaat uit dagactiviteiten van maandag tot vrijdag.  
 
De dagprogramma’s zullen er elke dag anders uit zien. Omdat het om een multifunctionele ruimte gaat, vinden 
er op zaterdag en in de avonden activiteiten plaats. Denk hierbij aan een verjaardagsfeestje van de cliënten, 
een cursus, of andere activiteiten in het kader van onze organisatie. Het project is bijzonder geschikt om te 
werken met vrijwilligers. 
 
De exploitatie van het multifunctionele centrum zal worden gefinancierd door verkoop van spullen die gemaakt 
zijn door de cliënten, giften, bijdragen van Roemeense bedrijven en bijdrage van de Roemeense overheid. Het 
ministerie van sociale zaken is verplicht een bijdrage te gaan leveren. De Gemeente en de Provincie kunnen 
dit project gaan subsidiëren. 
 

Afgesloten projecten 
  

Dagverblijf ‘Betania’ 
Het projectdagverblijf ‘Betania’, opgericht in 1998 en afgesloten in 2011, functioneerde in een speciaal voor dit 
project gebouwd centrum (nu centrum ‘De Dolfijn’) en had als doel het ondersteunen, rehabiliteren, opvoeden 
en onderwijzen van kinderen met fysieke en/of aanverwante handicaps. De aangeboden diensten waren: 
 

• Fysiotherapie en hydrofysiotherapie (massage en medische gymnastiek, therapiebad, Bioptron, 
behandeling met paraffine, elektrotherapie, bezigheidstherapie). 

• Logopedie (therapie spraakstoornissen, lees- en schrijfproblemen). 
• Educatief-therapeutische activiteiten (persoonlijkheid en autonomie, cognitieve leeractiviteiten, 

ontwikkeling van het bestaande potentieel). 
• Psychologie (periodieke toetsen met de Raven-test, Scala Portage, bemiddeling, psychotherapie). 
• Sociale bijstand (belangenbehartiging bij de overheden, scholen, instellingen). 
• Snoezelkamer (Qualia Room - kinderen met zintuiglijke aandoeningen worden op 

diverse wijzen gestimuleerd: visueel, auditief, kinetisch, reuk, smaak). 
• Socialisatieactiviteiten (deelname aan sportevenementen, zoals Special Olympics, 

gemeenschapsleven, voorstellingen). 
• Gemeenschappelijk eten met de groepen (2 maaltijden per dag); 
• Vervoer van de kinderen, van huis naar het centrum en terug. 

 
Door wettelijke verbeteringen en betere toegang tot het normale onderwijs voor kinderen met beperkingen, 
versterkt door verminderde subsidie van de overheid, hebben we het dagverblijf na 13 jaar gesloten. Het 
aantal kinderen dat gebruik maakte van de diensten van dagverblijf ‘Betania’ bedroeg 464. 
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Opvangcentrum ‘De Tulp’ voor misbruikte en verwaarl oosde kinderen  
Het project opvangcentrum ‘De Tulp’ werd gestart in oktober 1999. (Het eerste centrum in Roemenië voor de 
bescherming van misbruikte of binnen het gezin verwaarloosde kinderen), en werd afgesloten in 2011. Het 
gebouw wordt nu gebruikt als hostel, om inkomsten te genereren voor de projecten van Asociatia Betania. 
 
Het centrum functioneerde in een speciaal voor dit doel gebouwd onderkomen. Nadat de Asociaţia Betania in 
2005 was geaccrediteerd voor socialedienstverlening, werd ‘De Tulp’ een spoedopvang voor misbruikte, 
verwaarloosde en uitgebuite kinderen. 
 
Het team van het centrum bestond uit een projectcoördinator, tien sociaal werkers, twee psychologen, twee 
maatschappelijk werkers, een kinderarts, een kok, een administratief medewerker en een secretaresse, en 
had als missie het verlenen van specialistische bijstand voor het verwerken van trauma’s, het bieden van 
comfort en morele en materiële steun die nodig is voor herstel en latere harmonieuze ontwikkeling. 
 
Het doel van het project was het voorkomen en signaleren van misbruik, verwaarlozing en uitbuiting door 
gezinsleden, wettelijke vertegenwoordigers of andere personen, alsmede het daadwerkelijk ingrijpen wanneer 
een kind het slachtoffer wordt van de genoemde praktijken.  
 
Van 1999 tot 2011 werden er meer dan 160 kinderen voor een kortere of langere tijd opgenomen in 
opvangcentrum ‘De Tulp’; daarnaast werden 350 kinderen begeleid van wie we melding kregen, maar waar 
opname niet nodig was, en zijn er 54 kinderen (die ook door ons begeleid werden) ondergebracht in 
pleeggezinnen. Dat geeft een totaal van 600 misbruikte en/of verwaarloosde kinderen voor wie we van 1999 
tot 2011 iets konden betekenen. 

 
Projecten in de gezondheidszorg 
Asociaţia Betania kreeg al vanaf haar oprichting aanvragen voor steun aan de gezondheidszorg. We hebben 
vier ‘investeringslijnen’ (zie hieronder), waar we heel blij mee zijn, aangezien zowel de patiënten als het 
medische personeel uit de instellingen waarin geïnvesteerd is, op dit moment duidelijk verbeterde 
omstandigheden aantreffen. 
 

a) Renovatie en bouw van medische posten op het platteland, (renovatie: Racova,Blagesti, Valea lui Ion. 
Nieuwbouw: Gura Vaii, Huruesti, Izvorul Berhercului, Gaiceana, Colonesti 2013, Motoseni 2014). 
Deze nieuwbouw geschiedt veelal met Nederlandse vrijwilligers. 

b) Renovatie en uitrusting van ziekenhuisafdelingen in de provincie Bacău; (kraamafdeling, HIV-
paviljoen, kinderafdeling, kinderafdeling infectieziekten). 

c) Donaties van medische artikelen en apparatuur. 
d) Financiële noodhulp aan personen voor operaties of behandelingen. 

 
‘Betania’ heeft al vanaf het begin geïnvesteerd in de gezondheidszorg en steeds getracht om de gelden voor 
deze projecten ten goede te laten komen aan zo veel mogelijk eindgebruikers. 
  
Projecten in het onderwijs 
Wie kijkt naar de projecten van ‘Betania’ in de scholen van Bacău, zou kunnen denken dat 
onderwijsinstellingen de voornaamste doelgroep vormen. Dat is maar gedeeltelijk waar. Onze voornaamste 
eindgebruikers zijn, zoals gewoonlijk, de kinderen. De welvaart van kinderen en jongeren heeft onze 
voortdurende aandacht, ongeacht hun sociale status, welstand of gezinssituatie. 
 
De kinderen, in dit geval leerlingen, krijgen door onze investeringen beter onderwijs en 
daarna betere kansen op de arbeidsmarkt. Dat is ons einddoel: goed opgeleide jongeren die in het onderhoud 
van zichzelf en hun gezinnen kunnen voorzien. Maar dat niet alleen. Onze projecten hebben nog veel meer 
positieve gevolgen voor iedereen. Jongeren krijgen een opleiding in nieuwe beroepen waar vraag naar is, 
zodat ook de economie en de samenleving zich beter ontwikkelen. Scholen hebben geleerd zich aan te 
passen aan de arbeidsmarkt, tonen initiatief, zijn actief bezig nieuwe sponsors en nieuwe mogelijkheden tot 
samenwerking te zoeken, en blijven steeds de bestaande relaties ontwikkelen. 
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Inrichting en uitrusting van praktijklokalen  
 
In de afgelopen jaren heeft ‘Betania’ investeringen gedaan in 40 opleidingen van 
uiteenlopende lagere scholen, middelbare scholen en vakscholen: 
 

• Informaticaopleidingen. 
• Opleidingen autotechniek. 
• Ateliers t.b.v. opleidingen in de houtbewerking. 
• Ateliers voor praktijkopleidingen in de confectie-industrie. 
• Opleidingen voor de praktijkdiploma’s kok, patisserie en horeca (bediening). 
• Multifunctionele werkplaatsen op het gebied van elektriciteit, elektronica en telecommunicatie. 
• Multifunctionele werkplaatsen t.b.v. opleidingen in de levensmiddelenbranche. 
• Natuurkundelokalen. 
• praktijkopleiding van stukadoors, schilders, mozaïekmakers, tegelzetters en 
       metselaars/steenbewerkers. 
• Lokalen voor opleiding in de sector hygiëne en lichaamsverzorging. 

 
Renovatie, reparatie en bouw van plattelandsscholen : 
 

• Renovatie basisschool Albele, provincie Bacău. 
• Renovatie school Sărata, provincie Bacău. 
• Bouw kleuterschool Sărata, provincie Bacău. 
• Bouw basisschool Valea Şoşii, gemeente Poduri, provincie Bacău. 
• Renovatie school Andrieşeşti, provincie Bacău. 
• Bouw basisschool Turluianu, gemeente Bereşti-Tazlău. 

  
Niet in de laatste plaats.... 

 
Gedurende haar bestaan heeft Asociaţia Betania veel medewerkers en vrienden mogen begroeten. Het aantal 
vrienden, medewerkers en mensen die het werk ten bate van de samenleving weten te waarderen, kan 
indrukwekkend genoemd worden. Dankzij hun steun hebben de projecten uit het verleden en die van nu wortel 
kunnen schieten. Sinds 2005 krijgt onze organisatie subsidie van de Gemeente en Provincie Bacau alsmede 
van het Ministerie van Sociale zaken in Roemenië. 
 
Onze vrienden uit Nederland hebben ons ook altijd een warm hart toegedragen en de projecten van ‘Betania’ 
ondersteund, óók financieel met belangrijke bedragen. Ook het team van ‘Betania’ speelt een grote rol. Dag 
aan dag staan onze medewerkers personen terzijde die onze hulp nodig hebben. En dat zijn er zeker niet 
weinig. 
 
Professionalisme en humaniteit gaan hand in hand bij het uitvoeren van de projecten. 
 
Contactgegevens: 
 
Asociaţia Betania    Bankrekeningen: 
Str. Nordului 19 bis    RO41 BACX 0000 0030 0916 2000 (Roemeense lei) 
600241 Bacău     RO19 BACX 0000 0030 0916 2008 (Euro) 
Roemenië     Banca Comercială: Unicredit Tiriac Bank, filiaal Bacău 
      Swift-code BACX ROBU 
 
Telefoon +40.234.586002 
Fax +40.234.206016 
E-mail: office@asociatiabetania.ro 
www.asociatiabetania.ro 


