Wolvega november 2004

Nieuwsbrief Helpende Handen Roemenië
Evenals voorgaande jaren gaan we ook eind
dit jaar naar Roemenië om daar
kerstpakketten samen te stellen en in te kopen
bij de plaatselijke winkelier. Op die manier
helpen we elk jaar ongeveer 65 gezinnen met
iets extra’s in het dorpje Lunca Bradelui.
Gelukkig zijn wij niet de enige organisatie die
vanuit Nederland hulp biedt. Veel, vaak
kerkelijke organisaties, zijn actief op het arme
platteland en verdelen in overleg de hulp aan
de verschillende dorpen.
Op de foto ziet u ds. Ferenc Nagy bezig met
het uitdelen van de pakketten aan de meest
hulpbehoevende families.

In memoriam: Gerrit Wapstra ✞ 2 oktober 2004

Geheel belangeloos willen we daarom ook dit
jaar weer de kerstpakkettenactie houden
waarbij uw financiële steun onmisbaar is.
Een pakket wat we samenstellen kost
ongeveer € 15,00. Daarin zit dan in elk
geval:
Cacao, kaarsen, lucifers, macaroni, meel,
oploskoffie, rijst, slaolie, suiker, vermicelli
en zeep.
Bovendien doen we er een kleinigheid bij
voor de kinderen.

Kerstpakkettenactie Lunca Bradelui 2002

Helaas gaan we dit jaar zonder de man die het
werk hier 12 jaar geleden begon: Gerrit
Wapstra.
Gerrit is de afgelopen jaren (meerdere keren
per jaar) afgereisd naar Roemenië om daar bij
de plaatselijke voorganger (en tolk) meerdere
projecten financieel en materieel te
ondersteunen en tot een goed einde te
brengen. Hij heeft in die jaren veel mensen uit
Sonnega, Oldetrijne en Wolvega
meegenomen en deze zijn zo enthousiast
geworden dat het werk daar doorgaat.

Mogen we ook dit jaar weer op uw steun
rekenen?
Stichting Helpende Hand
Gentiaan 4
8471 WG Wolvega
Banknummer: 53.89.12.782

Op de achterkant van deze nieuwsbrief willen
we u iets vertellen over de projecten waar we
mee helpen.

Projecten:
Kledingacties: afgelopen jaar is vanuit
Wolvega en omgeving veel kleding
ingezameld en verstuurd.

plattelandsdorp is het bovendien een groot
probleem dat de jeugd wegtrekt op zoek naar
een betere toekomst terwijl de ouderen
noodgedwongen achterblijven. Als men dan
in de winter ook niet meer in staat is zelf hout
te halen of te kopen dan kunt u wel nagaan
dat er schrijnende situaties ontstaan.
Gelukkig hebben we voor dit doel afgelopen
maand een schoolgebouw in Amsterdam
mogen slopen. Het materiaal was nog maar 5
jaar oud, maar moest plaats maken voor
nieuwbouw. Met een tiental vrijwilligers
hebben we in korte tijd o.a. gevelelementen
en sanitair opgeslagen om dit op termijn te
gebruiken voor een bejaardentehuis.

De kleding wordt uitgestald in het “winkeltje”

In Rastolita (waar ds. Ferenc Nagy woont) is
een gebouwtje ingericht waar de kleding
gesorteerd en geprijsd wordt. Voor een klein
bedrag kan de plaatselijke bevolking hier op
bepaalde tijden kleding kopen. Hier wordt
graag gebruik van gemaakt en voorziet in een
grote behoefte. Vanwege het gevoel van
eigenwaarde is het beter om een klein bedrag
te vragen dan om het weg te geven.
Bovendien kunnen met de opbrengst weer
andere projecten geholpen worden.
De transportkosten van de kleding worden
door onze stichting betaald.

Werkvakantie met de kids (aanleg CV in verenigingsgebouw)

Na het realiseren van een verenigingsgebouw
met houtgestookte CV en waterput ligt er nu
een plan om een klein bejaardentehuis te
bouwen voor circa 15 bewoners. Dergelijke
voorzieningen zijn daar onbekend en erg
nodig omdat het gemiddelde pensioen van €
20,- per maand zelfs in Roemenië niet genoeg
is om van rond te komen. In een

Tot zover in het kort de activiteiten waar we
mee bezig (geweest) zijn. Als u nog vragen
hebt kunt u altijd contact met ons opnemen.
Steunt u ons met een algemene gift of geeft u
via ons een kerstpakket weg?
Namens de mensen in Rastolita en Lunca
Bradelui en het bestuur:
Alvast bedankt en prettige feestdagen
toegewenst,
Het bestuur van Stichting Helpende Handen:
Harm Bron
Egbert Conradi
Sietske Wapstra- de Jong

0561-499308
0561-613071
0561-499316

