
 
 

Sagsnummer: 13 Navn: Dinca Ana   

Alder: 91 Ansøgt om: Brændehjælp 

 
F. 22-12-1924 

  

Bevilget 2012 Brændehjælp 

Bevilget apr. 2013 Toiletstol 

Bevilget sep. 2013 Brændehjælp 

Bevilget apr. 2014 0  

Bevilget sep. 2014 Brændehjælp 

Bevilget apr. 2015 0  

Bevilget sep. 2015 Brændehjælp 

Sagsfremstilling: 
September 2012 
Ana er en lille bitte dame, med som i kan se, et skønt rynket 
ansigt. Hun har den samme hudsygdom som Michael Jackson 
havde og det er hun lidt stolt af. 
Ana er næsten blind men er enormt god til at genkende stemmer. 
Ana bor alene, men hendes barnebarn og hans kone tager sig godt 
af hende. 

April 2013 Ana vores alders præsident med sine snart 91 år. Først gang vi 
kommer ned til Ana ligger hun i sengen. Men to dage efter er hun 
i gang igen. I september fik hun hjælp til brænde, dette er jo ikke 
rigtigt aktuelt nu, så vi besøger hende bare for, at se hvordan hun 
har det. 
Normalt er det hendes barnebarn der passer hende, men den 
første dag vi besøger hende er hendes datter på besøg, hun 
fortæller os, at det gå ok med Ana, men at de godt kan bruge en 
toiletstol, sådan en finder vi på loftet på plejehjemmet. 
Ana er næsten helt blind og da vi kommer med stolen er hun 
alene hjemme, vi fortæller hende, at vi har sat toiletstolen uden 
for, hendes kommentar er, at det var godt vi fandt sådan en til 
hendes barnebarn, det var i hvert tilfælde ikke til hende. 
Vi siger til Ana at vi kommer igen i september og ser hvordan hun 
har det og om der er noget, vi kan hjælpe med inden vinteren 
kommer igen. 

September 2013 Vores lille Ana med sine 91 år, hun er så fantastisk dejlig. Hun er 
blevet gammel siden vi var der sidst. 
Det er underligt men vi har set det flere steder, når de gamle 
begynder at bliv mæt af livet, begynder de at lave en speciel lyd, 
det lyder lidt som om de siger åh ja ja, åh ja ja, den lyd er Ana 
begyndt på, det plejer ikke at være gode tegn, men det er vel også 
ok at være træt når man er 91 år. 
Ana får til brænde 

Oktober 2013 Hendes helbredstilstand er som forventet. 

April 2014 Ana får normalt ikke hjælp i foråret, men vi besøger hende 
altid. Hun ser godt ud, men er desværre begyndt at blive 
senil, hun bilder os ind, at hun er 71 år og at hendes mand 
lever, det er ikke helt i tråd med sandheden. 
Men pyt med det, det vigtigste er at hun trives og ikke har 



 
 

smerter 

September 2014 Som I kan læse i referatet så er Ana en historie for sig selv. 
Fantastisk dame. 

April 2015 Ana er meget urolig da vi kommer. Hun har smerter i sin krumme 
ryg. Jeg masserer hende på ryggen hvilket hun syntes er dejligt.  
Jeg smører også lidt Voltaren på, vi putter hende og beder hende 
blive liggende et par timer og så vil vi komme igen.  
Da vi kommer igen er hun mere rolig, hun går i haven og arbejder, 
hun kan ikke huske vi har været der, mener at det var engang 
sidste år. 
 Hun ved godt hvem vi er men det er så også det. Hun bliver mere 
og mere dement, det går stærkt ned af bakke. 
Ana får normalt kun hjælp i september sådan bliver det også 
denne gang. 

September 2015 Lille Ana har mange smerter og bliver mere og mere dement. Hun 
har ikke styr på ret meget mere - det er et trist syn at besøge 
hende. 
 
Hun får hjælp til brænde. 

Februar 2016 Det er med meget stor sorg, at jeg i dag har modtaget budskabet 
om at lille Ana er gået bort. 
Kære lille Ana 
Den besked jeg i dag har modtaget, er ikke en uventet besked, 
men det får den ikke til at gøre mindre ondt 
Hver gang en af vores ældre går bort, tænker jeg altid at det aldrig 
bliver det samme at komme til Bagaciu, denne gang VED jeg, at 
det aldrig bliver det samme. 
Nogle mennesker bliver man bare forelskede i første gang man 
møder dem, du er en af dem Ana. 
Dit skønne ansigt, dit dejlige smil, dit gode humør, og ikke mindst 
din stædighed, alt dette samlet i en lille bitte krop, som i over 90 
år stædigt har trodset det handicap, der nu engang blev dit lod. 
Vi har haft så mange sjove oplevelser under vores besøg hos dig 
og hvert af dem står lyslevende i min erindring. 
Lille Ana jeg elsker dig af hele mit hjerte, og jeg lover dig, at jeg 
nok skal komme og besøge dig oppe på bakken, hver gang jeg 
kommer til Bagaciu. 
Selv om du har været lidt vred på Moise, så ved jeg at du altid har 
elsket din lillebror, og jeg lover dig at vi nok skal passe godt på 
ham. 
Sov sødt lille ven, du vil altid have en stor plads i mit hjerte. 
Jeg elsker dig 
  
Kærlig hilsen 
Laila 

 



 
 

 

  

  
 

 

 


