
 
 

Sagsnummer: 24 Navn: Varga Ileana 

Alder: 80 Ansøgt om: Medicin 

 

Ansøgt om beløb 0 Lei pr. måned 

Bevilget beløb 2012 400 Lei i alt 

Bevilget beløb Apr. 2013 330 Lei 

Bevilget beløb Sep. 2013 0 

Bevilget beløb Apr. 2013 150 Lei til medicin 

Sagsfremstilling: 
Sommeren 2014 DØD 
September 2012 
Ileana var turens festlige højdepunkt. Hun har så mange åreknuder. Jeg har 
aldrig set noget lignede, der findes ikke en plet på hendes ben hvor de ikke 
sidder. Hun har hårdt brug for at komme en tur til lægen og i gang med 
noget behandling. Hun snakker som et vandfald og bliver ved med at 
fortæller os, at hun er en ordentlig kvinde, og at renlighed er en af hendes 
store dyder. Jeg ved ikke om det er for, at overbevise os men vi bliver hevet 
med hen for, at se ind i hendes skab, og det må man lade hende, der er ikke 
en fold på hendes tøj, alt er glat hvordan man klarer det med de 
hjælpemidler hun har til rådighed, er mig en gåde. Hun fortæller hele tiden, 
at hendes seng er så ren, at kongen kan sove i den.  
Til sidst fortæller jeg hende, at vi har en dronning i Danmark og at jeg når 
jeg kommer hjem, vil ringe til dronningen og invitere hende til Rumænien, 
det fik smilet frem. Der er ikke så mange der ved hvad hendes 
navn er, ALLE kender hende som "Eat my bones", 3 ord som hun stopper ind 
i enhver sætning. 

April 2013  Ileana’s ben er ikke blevet pænere, der er stadig væk åreknuder overalt. 
Hendes søn er flyttet ind hos hende, han er handicappet og beder os om 
hjælp, vi bliver nødt til at sige nej, vi har ikke flere penge at dele ud af. 
Ileana får 330,00 Lei til hjælp til medicin 

September 2013 Da vi var i Bagaciu i april havde Ileana ikke afleveret sine kvitteringer, hun 
fik skæld ud og fik besked på, at hvis det skete igen ville vi stoppe hendes 
hjælp, hendes søn var flyttet ind til hende og han lovede højt og helligt, at 
han nok skulle sørge for at de kom af sted. 
Men der er ikke kommet nogen kvitteringer og hun havde dem heller ikke, 
så jeg så ingen anden udvej end at lukke for hjælpen, jeg ved godt, at det 
kan lyde hårdt, men deres del af aftalen koster ikke den helt store indsats 
og hvis de ikke kan finde ud af det, bliver vi nødt til at være hårde. 

April 2014 Som lovet i september ville vi komme forbi og se og hun havde fået 
samlet nogle kvitteringer sammen. Vi traf kun hendes søn, Ileana var 
på hospitalet og måske kommer hun ikke hjem mere. 
Hendes søn er en sød fyr, han gør tingene så godt han kan og både 
huset og haven var fine, og han holder meget af sin mor, ingen tvivl 
om det, men jeg tror han har lidt svært ved mange ting. 
Han manglede penge, og selv om hans mor var på hospitalet skulle 
han selv sørge for bleer og medicin til hende. Vi spurgte ham om 
kvitteringerne og dem vidste han hvor var, nemlig hos Ilenanas 
søster, vi aftalte at han skulle komme op med dem på restauranten 



 
 

samme aften hvilket han også gjorde. Der var kun et problem, der var 
ikke en eneste kvittering i kuverten, den var fyldt med gamle recepter 
som ikke var indløst og alt muligt andet. Åh man får medlidenhed 
med ham, han vil så gerne gøre det godt og så spænder hele verden 
ben for ham. Vi sagde til ham vi ville kigge på tingene og så komme 
tilbage. 
De viste sig desværre også, at han ikke havde været hjemme den dag 
Hollænderne kom med frø, derfor havde han næste ikke fået sået 
noget. 
Jeg havde nogle frø med fra Danmark dem fik han, samt stiklagner og 
bleer til sin mor. 
Hans briller var også gået i stykker, vi fik stumperne udleveret, det så 
noget håbløst ud, men heldigvis havde vi Poul Erik, og hvis ikke Poul 
Erik kan tror jeg ikke der er nogen der kan, næste dag fik han de 
fineste briller retur, han var totalt overrasket. 
 

 

 

 
  

 


