
Overzicht in vogelvlucht 2003 – 2018 
Giurcani (begeleid wonen project) en Gagesti (zorgboerderij)



Noi si Voi startte in 2003 met de bouw van het huis 
voor begeleid wonen in Giurcani. In 2005 gereed.



Daarna werd er in 2006 een bouwval gekocht dat later 
de zorgboerderij zou worden. 

2006 2010 woonhuis bij boerderij



In 2011 gereed 



En sinds 2014 inclusief kaasmakerij



Voor wie? Voor deze verstandelijke beperkte jongeren! En 
daarna voor vele anderen!

• 2003



Deze jongeren woonden op dat 
moment nog in het kindertehuis 
in Giurcani, dat in 2005 gesloten 
werd.



De plannenmakers: 
Noi si Voi

én directeur kinderbescherming (rechts)



Uitgangspunt: iedereen heeft talenten



Maar: 
talenten moeten de kans krijgen zich te ontwikkelen



En dat was nieuw in Roemenië voor verstandelijk 
beperkten 18+ 



Een mens ‘groeit’ als hij een  maatschappelijke 

bijdrage heeft!



Activiteitenbegeleiding is een specialisme. Emil Petcu is 
zo’n specialist en is er al sinds het begin



Ramona is ook zo’n specialist. Zij begeleidt de laatste 
jaren het begeleid wonen project in Giurcani



Nederlandse vrijwilligers waren/zijn ook geregeld 
‘leraren’



En na verloop van tijd…. konden meerdere jongeren 
steeds meer (bijna) geheel zelfstandig  



Zoals Aurel die menig gat 
voor een septic tank of sloot graaft



Zoals Georgitha die graag en veel schoonmaakt



Zoals Vasile die graag schoenen  en tassen repareert 



Er zijn verschillende soorten activiteiten: 
1. Boerderijactiviteiten

Foto 
2018



Dieren voeren en hen aandacht geven



Jonge geitjes de fles geven, is een feest



Geiten melken. 
Lieke leert het van leraar Emil



Kaasmaken. Leraar Emil met leerling Costel



2. Onderhoud groentetuin en boomgaard 



3. Voedselbereiding 



Sinds 2015 worden er elke twee weken aan 10 ouderen 
in Giurcani voedselpakketten bezorgd 

(het z.g. soepproject)



M. kookt soep en/of een maaltijd. Hij wordt begeleid door 
Ramona en brengt zelf de voedselpakketten rond



4. Textiel atelier



5. Houtbewerking



6. Dagelijks terugkerende  huishoudelijke klusjes



maar er is ook tijd voor:
7. creatieve activiteiten



En:
8. recreatieve activiteiten 



En dit alles dankzij initiator Hannah Smit en vele vrijwilligers, 
donateurs en bestuursleden, zowel uit Roemenië als 

Nederland 


