Reis naar Hongarije van 13 tot 16 november 2019
Woensdag 13 november ’19 om 5.00 uur zijn Jan Gerrits en Herman Jansen vertrokken naar
Hongarije.

“Diezelfde avond om 22.45 uur aangekomen op ons slaapadres het
Magdaleneum in Nyíregyháza. De volgende morgen onder het ontbijt samen met
Jack en Julia dingen door genomen wat belangrijk was hoe, de stand van zaken
waren in het tehuis. In gesprek kwam ook naar voren hoe de bezetting van het
personeel is, de stand van zaken is dat ze personeel te kort komen de
personeelsleden die er nu zijn draaien diensten van 12.00 uur.”
“De bezigheid therapie en de activiteiten zijn al een half jaar gestopt door
gebrek aan personeel. Jack gevraagd wat is de oorzaak hier van, antwoord in de
gehandicapten zorg wordt gewoon slecht betaald. Aan de bewoners is ook te
zien dat er weinig personeel is de verzorging is echt minder geworden het valt
gewoon op. Materieel staan ze er ook slecht voor: ze zijn door de voorraad
kleding heen die we in het verleden bij hen bezorgd hebben.
Ze kunnen wel een 50 kuub kleding gebruiken. En wat zeer schrijnend is
incontinentiemateriaal die kunnen ze heel goed gebruiken.”
“Sponsering Mevr. Huszti: Ze zijn heel erg dankbaar dat ze hout krijgen voor de
winter nu het weer slechte wordt leven ze overdag in de keuken doordat ze niet
in de woonkamer komen hoeven ze daar ook niet te stoken. De buurman is noch
steeds bereid om het hout voor hen te kloven sinds meneer Huszti is overleden.
De gezondheid van Mevrouw gaat achteruit, de medicijnen die ze krijgt van het
sponsorgeld is ze heel blij mee, ze geven ook aan als Mevrouw de medicijnen
niet kreeg zou ze er waarschijnlijk niet meer zijn.”
“Kismamahaz in Miskolc. Donderdag het Kismamahaz bezocht samen met Julia
onze tolk. Het grote nieuws was voor ons dat Marika (directrice) gestopt was.
Ze is met pensioen sinds augustus ze had er 40 jaar dienstverband op zitten. Ze
blijft wel aan het Kismamahaz verbonden, ze heeft er nog een kantoor als
voorzitter van de stichting “Kismamahaz” die eigendom is van het tehuis.
Marika helaas niet gesproken ze was naar het jubileum van haar man die ook 40
jaar aan een bedrijf is. De nieuwe directrice Gaby gesproken (gezocht door
Marika) ze lijkt ons capabel voor het tehuis er straalt in ieder geval warmte van
uit. Aan hen de vraag hoe de stand van de kleding is in het tehuis, die was goed
ze krijgen wel kleding van de mensen uit Miskolc.”
“We moesten van beide tehuizen de groeten overbrengen en bedanken voor de
kerstpakketten en broodbeleg die we bezorgd hebben namens de Stichting.”
“Zaterdag middag rond 16.00 uur waren we weer thuis.”

