Her er de ældre som ikke får deres
medicin, og ikke kommer til lægen, fordi
de ikke har råd til det

DU KAN OGSÅ GØRE EN FORSKEL

Hjælp de ældre i Rumænien

Har du lyst til at støtte foreningen, så
foreningens arbejde fortsat kan
opretholdes og udvikles - Så bliv medlem
af foreningen, det koster 250 kr. pr.
person pr. år.
Tilmelding kan ske på www.bagaciu.dk
eller ved at kontakte foreningens formand
på telefon 2946 2003.

Her er den delvist lammede dame, som
kommunen har frataget hendes kørestol.
Her er de ældre der fryser i 20 graders
frost om vinteren, fordi de ikke har råd til
brænde.

Kontingentet kan også indbetales til vores
konto: Nordea – Reg. 2213 konto 43778
74078 - HUSK da venligst, at opgive navn,
adresse, postnr., tlf.nr. og gerne e-mail.
Enkeltstående donationer modtages gerne
eller du kan også blive sponsor for en af
vore ældre – du bestemmer selv det
månedlige beløb.
Ønsker du at vide mere om foreningen er
du velkommen til at kontakte formand
Laila Christensen på telefon 2946 2003
eller mail LC@kcrevi.dk

Støtteforeningen
Her er kodriveren der samler alle byens
køer og geder hver morgen og fører dem
på græs og kommer hjem med dem igen
om aftenen.

Hjælp de ældre i Rumænien
Bakkegårdsvej 16
Strøby Egede, 4600 Køge
CVR 3356 8800

www.bagaciu.dk

Foreningen ”Hjælp de ældre i Rumænien”
er en humanitær forening hvis formål er,
at yde støtte til trængte borgere i
landsbyen Bagaciu der er beliggende i
Transsylvanien.
DU KAN OGSÅ GØRE EN FORSKEL
Bliv medlem af foreningen.

FORENINGENS HISTORIE
De første skridt til det, der siden førte til
støtteforeningen "Hjælp de ældre i
Rumænien" blev taget i sommeren 2005
af en gruppe gæster, der gennem
rejsebureauet Schreiber-tours havde
været på ferie i den transsylvanske
landsby Bagaciu. Et af rejsens
programpunkter dengang var et besøg på
det psykiatriske hospital i den nærliggende
by Târnaveni.
Det skulle vise sig, at forholdene på det
psykiatriske hospital var lige så
umenneskelige som på de børnehjem, der
for længst har brændt sig ind på
nethinden hos de fleste af os, og de
chokerede gæster fandt behovet for
yderligere hjælp så påtrængende, at de
ikke bare kunne rejse hjem og glemme,
hvad de havde set.
I den rumænske ældrekultur har det altid
været sådan, at familie og samfund har
betragtet de ældre med stor respekt, og

det har været en selvfølgelighed, at
forældrene, når de blev gamle, boede hos
børnene. Denne tradition er i opløsning,
for i dag er mange af de unge rejst til
storbyerne eller vesten og har efterladt
forældrene til deres egen skæbne, hvilket
ulykkeligvis har betydet, at nogle af disse
ældre nu må tilbringe deres sidste år
sammenstuvet med dybt psykotiske
patienter.

Bagaciu er en lille landsby hvor livet leves
som vi gjorde i Danmark for 75 år siden.

Eksempler på hvad vi hjælper med:













Medicin
Brænde
Lægehjælp
Byggematerialer
Rollator
Kørestol
Krykker
Bleer
Vintertøj
Mad
Husleje
Forbindinger/sygeplejeartikler

Her er 2 ”bydele” en for Rumænerne og
en for Sigøjnerne.
Her er søskende parret som ingen pension
får, som kun har råd til at købe kød 2
gange om året og som kun lever af
afgrøderne fra deres have.

Her er hestevogne med kæmpe hølæs, her
er gæssene og hønsene der går frit rundt i
gaderne.

