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Op de planning 
 Wijnactie Kerst  
 Kleding en goederen 

voor Körispatak.  
 

Contact 
Secretariaat 
Land voor Water 53, 
2841 NC Moordrecht,  
Tel: 0182 375382. 
E-mail 
shrmoordrecht@gmail.com  
 
Website 
www.shrmoordrecht.nl 
 
Bankrekening 
NL28 ABNA 054.14.80.634 
 
Kamer van Koophandel 
24361708 
 
 

Van het bestuur 
Deze Barát staat in het teken van de reis naar Roemenië van 5 
tot 10 september jl. De dorpen Barátos en Körispatak zijn toen 
bezocht.  
Zoals in de vorige Barát ook gemeld is zijn er 8 personen met het 
vliegtuig gegaan, 4 personen met de trein en 2 personen met 
eigen auto. Lokaal werd er gereisd met huurauto's.  

Barátos 
Op donderdag 5 september arriveerden twee personen met 
eigen auto bij in Barátos en 8 personen met een huurbusje van 
af het vliegveld van Boekarest. Het was weer een warm onthaal 
bij het predikanten echtpaar Barna en Maria Boné.  

Ontmoeting met de burgemeester. 
Op vrijdagmorgen hadden we een ontmoeting met de 

burgemeester in de vergader- en trouwzaal van de gemeente. 

 

foto 1: Borrel bij burgemeester 

Deze burgemeester is 3 jaar geleden gekozen en besprak met 
ons de ontwikkelingen van zijn drie dorpen van de afgelopen 3 
jaar. 
Het waterleidingsysteem is sinds november 2018 in bedrijf. Dit 
water is erg zuiver en daarom gewoon drinkbaar. Het water 
komt uit het verderop gelegen bergdorpje Kommandó (25km 
van Baratos). 
Het water loopt, door het hoogteverschil van beide dorpen, 
zonder enige pomp in een voorraadtank van 200.00 liter in 
Barátos. Van hieruit wordt het met een hydrofoorsysteem in het 
leidingensysteem van het dorp gepompt. Alle woningen zijn 
aangesloten en er zijn ook nog eens 125 
brandblusaansluitpunten. De kosten van dit project waren ca 1,5 
miljoen euro. 

mailto:shrmoordrecht@gmail.com
http://www.shrmoordrecht.nl/
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foto 2: water tank met pomphuisje 

 

foto 3: leidingennet Barátos 

Aan de riolering wordt nu hard gewerkt. Verwachting 

is dat het rioolsysteem in november 2019 gereed is. 

Dit is een project van 2 miljoen euro. 

Verder is afgelopen zomer de basisschool 

gerenoveerd en met een crèche lokaal uitgebreid. 

 

foto 4:wandbeschildering in nieuw crèche lokaal 

Ook de verwarming is vernieuwd, het zag er keurig uit. 

Ook was er een prachtig lokaal gemaakt voor de 

computerlessen. Toen wij er op vrijdagmiddag waren, 

werd er nog volop gewerkt. Maandag gingen de 

lessen na de zomervakantie weer beginnen. 

Voor de dorpen heeft de burgemeester een plan 

klaarliggen om 10 km lokale wegen en straten te 

asfalteren. Zodra er subsidie beschikbaar komt kan hij 

direct een aanvraag doen. 

Dit is de eerste burgemeester die we de afgelopen 

jaren ontmoet hebben die echt veel zichtbaar werk 

voor het dorp heeft verzet. 

Uitbreidingen bij boer Mark 
Bij de familie Mark was de verbouwing van de stal met 
een 12 standsmelkstal gereed. Er werden nu 54 
koeien gemolken en er zat een uitbreiding met enkele 
tientallen aan te komen. Zij geven aan dat deze 
plannen mede van de grond gekomen zijn door ons 
melkproject van 2002. Doordat de landerijen niet 
achter de stallen liggen wordt er in het land nog 
steeds gemolken met de melkwagen die we  in 2006 
gestuurd hebben. 

 
foto 5: ligboxenstal 

 

foto 6: melkput 
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foto 7: archief foto melkwagen in de weilanden (2006)  

In en rond de kerk 
De afgelopen jaren is er veel opgeknapt aan het 

kerkgebouw: nieuwe ramen en kozijnen, buiten 

pleisterwerk, nieuwe vloer, dak vernieuw, 

gedeeltelijke revisie van het orgel en nieuwe kleden 

over de banken. Door de gemeente is er een nieuw 

hek geschonken om het terrein van de kerk. Dit 

laatste is tot stand gekomen door de goede relatie die 

de kerkelijke gemeente nu heeft met de 

burgemeester/burgerlijke gemeente. 

De gemeenschapsruimte bij de pastorie werd, op het 

moment dat we er waren, opgeknapt en er zouden 

nieuwe kozijnen geplaatst worden. 

In opdracht van de Hongaarse reformatorisch kerk, in 

opdracht van de Bisschop, is er enkele jaren geleden 

een speeltuin en sportveld aangelegd. Op dit moment 

is er een sporthal in aanbouw. 

 

foto 8: sporthal in aanbouw 

Barátos is de geboorteplaats van de Bisschop en dat 

heeft eraan bijgedragen dat deze voorzieningen hier 

nu gemaakt worden. De zin en noodzaak van deze 

voorzieningen in Barátos zijn twijfelachtig.  

De pastorie is de afgelopen jaren ook aangepakt. Zo is 

de badkamer vernieuwd, zijn er nieuwe kunststof 

kozijnen geplaats en is er buitenom nieuw pleister 

werk aangebracht. 

Al met al is er veel verandert en verbetert in dit dorp. 

Op zaterdagmiddag zijn we hier vertrokken naar 

Körispatak, nadat het autoverhuurbedrijf onze slecht 

lopende Vito bus had omgeruild voor een Ford 

personenbus.   

Körispatak 
Onderweg naar Körispatak zijn we eerst gestopt bij 
ons pension Árcso Fogadó in Korond om in te 
checken en onze spullen in de kamers te brengen. 
Daar troffen we de 4 treinreizigers aan die daar ook 
met een huurauto uit Kolozsvár (Cluj Napoca) waren 
aangekomen. 
Daarna zijn we doorgereden naar Körispatak en 
hebben we het predikanten echtpaar Kati en Levi 
Gilyén ontmoet. Ook hebben we meteen een 
rondleiding gehad door het nieuwe 
verenigingsgebouw. Zondag na de kerkdienst 
hebben we met de gemeenteleden hierin als 
opening met elkaar koffiegedronken. Als geschenk 
voor dit gebouw hebben we een beamer 
geschonken, welke we op vrijdag in 
Sepsiszentgyörgy (Sfântu Gheorghe) hebben 
gekocht. 
 

 
foto 9: overhandiging beamer 
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Het was fijn om te vernemen dat ons bezoek van 3 
jaar geleden de finale impuls heeft gegeven voor de 
start van dit gebouw.  
De stichting is ook blij dat we, met goede 
sponsoren, financiële steun hebben kunnen geven 
om dit gebouw te realiseren. 
 

 
foto 10: afgerond gebouw 

 
foto 11: grote zaal 

Tijdens een gesprek van het bestuur met het 
predikanten echtpaar hebben we de financiën van 
de bouw besproken en we hebben toe kunnen 
zeggen dat we de twee laatste openstaande 
rekeningen ook gaan voldoen. 
 
Verder vernamen we dat er plannen zijn om, naast 
de kerkelijke activiteiten, ook buitenschoolse 
opvang te gaan organiseren in dit nieuwe gebouw. 
Deze mogelijkheid is er nu niet in het dorp. Er zijn 
verschillende kinderen die bij hun opa en oma 
wonen (omdat hun ouders ergens in West-Europa 

werken) en in een ander dorp op school zitten 
omdat daar buitenschoolse opvang geboden wordt. 
Het is dus mooi dat dit nu in eigen dorp 
aangeboden kan gaan worden. 
 
Ook is er gesproken over het sturen van kleding, 
medische goederen en hulpmiddelen. We begrepen 
dat dit nog steeds heel welkom is. Dus we gaan 
door met het verzamelen van deze goederen en 
hopen volgend jaar weer een transport naar 
Körispatak te gaan organiseren. 
 

Wijnacties 
We organiseren in de herfst van 2019 weer een wijn 
actie. Het zou mooi zijn als er weer veel bestellingen 
binnenkomen, zoals we bij de afgelopen acties ook 
hebben mogen ervaren. 
 

Kleding inzamelen 
We hebben nog steeds een opslagruimte beschikbaar 
waar we gebruikte kleding, medische goederen, zoals 
rolstoelen, douche stoelen, krukken enz. kunnen 
opslaan. Heeft u kleding of medische hulpmiddelen 
over, laat het ons weten. We komen het graag bij u 
ophalen. 
 

Giften en financiële bijdragen 
Uw giften zijn meer dan welkom. Alles wat bij de 
stichting binnenkomt wordt, via onze eigen contacten, 
besteed in Roemenië, zoals dit al jaren gebeurt.  
Het huidige doel is om hiervan de jaarlijkse 
kerstgeschenken in Batátos en de komende 
transportkosten te betalen. 
Uw sponsoring, gift of bijdrage als “Vriend van 
Barátos” is aftrekbaar voor de belasting, omdat we 
een ANBI-status hebben. Zie daarvoor ook onze 
website.  
Het bankrekeningnummer van de stichting is NL28 
ABNA 054.14.80.634. 
 
Mocht u na aanleiding van deze nieuwsbrief vragen, 
opmerkingen of suggesties hebben, neem dan contact 
met ons op. Voor contact gegevens, zie eerste blad 
onder ”Contact”  
 
 

 


