
 
 Sagsnummer:  40 Navn:  Ceghizan Vilma (Rusalim´s enke) 

Alder:  59 Ansøgt om:   

 

Ansøgt om    

Bevilget apr. 2015 Til mad og medicin 

Bevilget sep. 2015 Medicinhjælp 

Bevilget apr. 2016 Medicinhjælp 

Bevilget sep. 2016 Medicinhjælp 

Bevilget apr. 2017 Medicinhjælp 

Sagsfremstilling:  
April 2015 
Vilmas humør er blevet lidt bedre, hun græder ikke så meget, men da 
vi besøger Rusalim’s grav går det galt igen.  
Hun har været på hospitalet, hun har en cyste på den ene nyre. 
Pigerne bor stadig væk hos hende og lader hende ikke af syne i 2 
minutter. 
Hun får hjælp til mad og medicin 
  

September 2015 Første gang vi møder Vilma er oppe i butikken og wow for en sild. Hun 
er blændende smuk. Man kan se at der er ved at komme styr på 
hendes sygdom, og man kan se at de mange år hun har passet Rusalim 
er ved at være fortid. Hun savner ham fortsat rigtig meget, og igen da 
vi går på kirkegården bryder hun helt sammen. Jeg ville næste ønske at 
hun ville nøjes med at komme der måske hver anden dag. Jeg tror det 
ville give hende lidt mere ro; men det er ikke et forslag jeg skal komme 
med. Det er noget Vilma selv må finde ud af. 
Men dejligt at se at det generelt går bedre. 
 
Hun får penge til medicin. 

 

 

 

April 2016 Som altid er det dejligt at besøge Vilma. Hun er fantastisk sød og hun 
holder hus og have så fint. 
Hun savner stadig Rusalim rigtigt meget. Hendes blodtryk er for højt 
om morgenen, og hun mister stemmen når hun bliver træt. 
Hun er et meget omsorgsfuldt menneske og fortæller at hun prøver at 
hjælpe Maria M. så godt hun kan. 
Da vi har problemer med Maria M.’s søn, tilbyder Vilma at styre hendes 
penge, så sønnen ikke får fingre i dem. Hun tilbyder også at tage med 
Maria på hospitalet, når hun skal have lavet gastroskopien. Dette 
takker vi hende naturligvis for. 
 
Efter vi er kommet hjem, har jeg desværre hørt, at Vilma har måtte 
opgive, at styre Marias penge, fordi Marias søn, konstant kommer og 
tigger penge.  
Tak til Vilma for i det mindste at prøve. 
Fik penge til medicin 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 
September 2016 

 

 Har problemer med skulderen. 
Skal en tur til Bukarest og have fornyet sin handicap pension. En rejse 
som hun selv skal klare og som hun er meget bange for. Hun har ikke 
prøvet at rejse før. 
Hun klarer selv hus og have. 
Hun har passet børn i sommer, mens deres forældre var i Tyskland. For 
de penge hun tjente der, har hun købt et nyt plankeværk, da det gamle 
faldt om i en storm.  
Hun er en rigtig købmand, hun fandt en mand som manglede græs til 
sine dyr. Han fik græs (som han selv måtte høste) hun fik plankeværket 
sat op. 
 
Hun fik hjælp til medicin. 

April 2017 Siden september har hun været i Bukarest, til den helt 
store undersøgelse. 
Det havde været en hård tur. For første gang skulle hun 
rejse til en storby. Men hun klarede det og hun beholdt sin 
handicap pension pga. sit dårlige hjerte. 
 
Hun har det ok, når bare hun får sin medicin. 
 


