Reisverslag transport oktober 2018 “De Club van Polen”
De rijke denkt aan de toekomst, de arme aan het heden
Woensdag 10 oktober
Het afgelopen half jaar is het weer gelukt het magazijn vol te krijgen. Twee
vrachtwagens met hulpgoederen kunnen richting Polen.
Door vele vrijwilligers worden de wagens in een zeer vlot tempo geladen. Een klein restje
(dozen) blijft achter in Voorschoten. Om 22.00 uur vertrekken de 4 chauffeurs met hun
vracht naar de tehuizen in Łódź. Het personenbusje een paar uur later.
Dit keer gaan we naar nieuwe tehuizen. De hulpvraag is gekomen van de preses van de
stichting Brata Alberta. Omdat wij van mening zijn dat je zoveel mogelijk mensen moet
helpen waar nodig is, hebben we gehoor gegeven aan dit verzoek.
Donderdag 11 oktober
Na een goede reis komen we om 14.00 aan bij het
eerste huis:een opvanghuis voor mannen. De preses van
de Brata Alberta stichting in Łódź heet ons welkom en is
blij met onze komst. Het uitladen kan beginnen en gaat
vlot dankzij veel hulp van de mannen die daar wonen. Er
gaan 350 dozen, rollators, matrassen, dekens,
tafelbiljart en wat materialen voor aanpassingen in
douches naar binnen.
Omdat we niet kunnen lossen bij het Moeder en Kindhuis (valt ook onder de organisatie
van Brata Alberta) worden ook de goederen die voor dit huis bestemd zijn, hier gelost.
Totaal gaan er ruim 800 dozen naar binnen.
De preses vertelt dat de mannen er zelfstandig
wonen; het is een open huis maar wel met de regel:
geen alcohol. Men krijgt er 3x per dag een maaltijd,
een slaapplek en kleding/schoenen. Mannen krijgen
een bed op een 8 of 12 persoonskamer. Sommigen
blijven een paar nachten, anderen jaren.De langst
wonende is er al 6 jaar, de oudste bewoner is 88 jaar.
Sommige mannen werken (zwart) een beetje in de
stad. Ze hoeven dit geld niet af te dragen. In dit huis
werken 22 medewerkers en verblijven er 160
mannen. Mannen die wegens fysieke beperkingen geen trap op kunnen, slapen beneden
in de gangen en kamertjes.
Een prachtig project hebben ze opgezet: de SOEPBUS!! Al
15 jaar rijdt de bus elke dag van 1 december tot 1 maart
naar het centrum van Łódź om er soep en kleding te geven
aan mensen niet willen/ kunnen verblijven in opvanghuizen. Er worden in die 4 maanden 30.000 maaltijden en
3.000 kleding pakketten uitgedeeld. Onze goederen zijn
dus meer dan welkom zo vlak voor de winter. Het maakt
voor deze organisatie niet uit wie je bent. Heb je honger
krijg je te eten, heb je het koud krijg je kleding. Sinds
2003 zijn er bijna geen mensen meer doodgevroren op straat.
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Aan sociale voorziening krijgt men € 75,00 per maand. Sommigen kunnen wel in een
huis wonen maar hebben dan geen geld voor eten en kleding.
Uit het buitenland bijna geen mensen die opvang nodig hebben. Soms iemand uit
Oekraïne, deze mensen komen werken in Polen.
Normaal krijgt de stichting Brata Alberta geen geld van de staat maar omdat deze plaats
(vroeger een rijke industriestad, toen bankroet gegaan) weer in opbouw is, krijgen ze
een bijdrage. Ruim 75% van de daklozen in de stad zijn mannen.
In dit opvanghuis is 1 verpleegkundige in dienst die
medische zorg verleend. Particulieren waarvan een
familielid is overleden, brengen overgebleven
medicijnen en verbandmiddelen. De zuster zoekt dit dan
uit. Een andere organisatie geeft tegoedbonnen uit die
men kan inleveren bij de apotheek om zo medicijnen te
verkrijgen. Nu er meer jonge mannen in dit huis
verblijven, gaan ze een start maken met computerles
geven. Een mooi initiatief.
Na een nacht weinig of niet geslapen te hebben, veel nieuwe indrukken en een goede
maaltijd, is het op tijd naar de hotelkamer om de volgende dag uitgerust de andere
tehuizen te bezoeken.
Vrijdag 12 oktober
Het opvanghuis voor dakloze vrouwen. De interne communicatie in en met dit huis is niet
helemaal goed gegaan. Eigenlijk konden ze niet zoveel kleding gebruiken maar meer
linnengoed enz. Na overleg (gelukkig dat we Agata, de tolk, bij ons hadden) leek het de
medewerkster een goed plan om kleding enz. uit te delen aan vrouwen die daar in de
nacht, vaak in kritieke toestand, binnen komen en na een nacht weer weggaan. Op dat
moment verbleven er 43 vrouwen voor langere
tijd. In 2016 is als regel gekomen dat men niet
langer dan 18 maanden daar mag wonen. Per
nacht worden 4 à 5 mensen in de zomer en het
dubbele in de winter opgevangen. Deze gaan dan
overdag weg en kunnen altijd voor de nacht weer
terug komen. Er zijn strenge regels: je eigen
kamer, vaak gedeeld met anderen,
schoonhouden. Ook de gangen en toiletten. Ieder
kookt voor zich op een elektrisch plaatje of in de
centrale keuken.
Dit opvanghuis heeft geen kinderen. Men wil niet dat kinderen, wanneer iemand binnen
komt met psychische problemen, dit meemaken. Er is een huis in de buurt voor opvang
van moeder en kind.
Dit huis is van de staat en daarom hebben ze minder kleding nodig, omdat daar geld
voor beschikbaar is. De medewerkster zal contact opnemen met Brata Alberta, waar de
rest van de goederen uitgeladen worden. Om privé redenen mogen we in 1 kamer een
kijkje nemen.
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Ons 3e project is het mannenhuis van Brata Alberta
Hier verblijven 60 mannen permanent. Daarnaast worden er 60 à 70 opgevangen voor
kortere tijd en in de winter loopt dit aantal op tot 170. De langst wonende (onlangs
overleden) woonde er 14 jaar. Bijna iedereen heeft een lichamelijke en/of geestelijk
beperking.
Hier gaan onze ogen open. In al die jaren
hebben we zoveel ellende nog niet gezien.
Kleine kamers waar 12 mannen
verblijven, stapelbedden met al hun
persoonlijke bezittingen aan en op het
bed. Een touwtje gespannen van hoofd
naar voeteneind waar de was te drogen
hangt. Het ruikt er niet fris!!
Sommige bedden hebben niet eens een
matras maar een deken op de spiraal.
In een lange gang zitten mannen, op gammele stoeltjes of in een rolstoel met platte
banden, te eten. De één heeft een emmertje, de andere een schaal of bord waar een
soort erwtensoep in zit.
Men krijgt daar 3 maaltijden per dag
en een ieder eet maar ergens waar er
plek is: op de gang, op je bed of
buiten. Zeker 15 bewoners gezien
met geen of één been. Voor
prothesen is geen geld. Hier krijgt
men ook medische zorg van die ene
verpleeg-kundige uit het andere
mannenhuis.
Natuurlijk ontstaat er regelmatig
onenigheid. Een flinke stomp en de lucht is weer
gezuiverd!!
We krijgen heerlijke broodjes en thee. Gaan met een
verdrietig en ook wel onthutst gevoel, dat deze mensen zo
moeten leven, op weg naar het laatste project.
Het Moeder en Kind opvanghuis
Een dag voor ons vertrek kregen via de tolk te horen dat we daar niet terecht konden.
Ook moeilijk te bereiken met de vrachtwagen. Nieuwe tehuizen geven voor ons, maar
ook voor de directie in de tehuizen, start perikelen. De communicatie moet zeker
verbeterd worden. De goederen zijn door ons bij het mannenhuis van Brata Alberta
gebracht. Ook dit huis valt onder de stichting dus dat komt zeker goed.
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We gaan wel naar dit huis om kennis te
maken met de directrice. Krijgen een
rondleiding en veel informatie. De
kamertjes zijn zo klein dat men geen
kasten heeft, daarom een kamer ingericht
met kleding en beddengoed. Hier kunnen
ze heel wat gebruiken voor moeder en
kind. Het is er best schoon, vrouwen
onderhouden hun eigen kamer.
Wasmachines staan dag en nacht te
draaien!!
Op donderdag krijgen ze van mensen uit de stad en winkeliers overgebleven etenswaren.
Deze worden ingevroren en in vriezers/koelkasten bewaard. Er wordt in shifts gekookt,
1x per maand ben je aan de beurt
om te koken voor iedereen. Op
dat moment woonden er 41
vrouwen en 11 kinderen in de
leeftijd van 4 tot 18 jaar. Men
gaat er van uit max. 3 maanden
daar te verblijven maar meerdere
dames zijn er al jaren. Dit wordt
oogluikend toegestaan.
Na een dag vol indrukken gaan we een hapje eten en naar de hotelkamer.
Zaterdag 13 oktober
Om half negen vertrekken we vanuit Łódź naar Voorschoten. Het personenbusje komt om
20.00 uur aan en de vrachtwagens om 0.15 uur in Rotterdam. Allen weer veilig thuis!!
Bestuurlijk gaan we alles op een rijtje zetten en
kijken of we volgend jaar hier weer naar toe kunnen.
In april 2019 gaat er een transport naar de tehuizen
in Wroclaw, waar we al jaren komen. Deze mensen
vergeten we echt niet hoor!!

Op de website (www.clubvanpolen.nl) zal binnenkort een lijst komen met
benodigdheden. Heeft u twijfels over speciale goederen, graag even contact opnemen
met één van de vrijwilligers die dienst heeft.
Heel veel dank aan de fa. Hertz voor het sponsoren van het personenbusje,
iedereen die bij ons kleding en goederen heeft gebracht en alle donateurs en
vrijwilligers die dit transport mogelijk hebben gemaakt.
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