Wolvega november 2005

Nieuwsbrief Helpende Hand Roemenië
In deze tweede nieuwsbrief willen wij u
informeren over het afgelopen jaar en de
plannen van onze stichting die vanuit
Wolvega hulp verleent in Roemenië.
Zoals u misschien weet ondersteunen we in de
dorpjes Lunca Bradelui en Rastolita
rechtstreeks via dominee Ferenc Nagy, onze
gastheer en tolk.

Natuurlijk gaan we ook eind dit jaar weer naar
Roemenië.
Wij betalen zelf onze reiskosten, helpt u ons
met de aankoop van een kerstpakket? Op de
achterkant staat hoe u ons kunt helpen.
Op deze manier komt elke euro op de plaats
van bestemming.
Projecten:

Door middel van kerstpakketten, kleding en
hulp bij projecten willen we iets doen aan de
armoede en het gebrek aan voorzieningen
daar.
De nood is nog steeds groot en ons werk is
een druppel op de gloeiende plaat, maar wij
willen graag die druppel zijn.
Gelukkig zijn in veel andere plaatsen andere
organisaties actief.
Afgelopen winter hebben we weer ongeveer
70 kerstpakketten bij de plaatselijke winkelier
samengesteld en uitgedeeld.
Behalve met de inhoud waren de mensen heel
blij met de sterke tassen die de HEMA voor
dit doel beschikbaar heeft gesteld.

Kledingacties: afgelopen jaar is vanuit
Wolvega en omgeving veel kleding
ingezameld en verstuurd. Voor een klein
bedrag kan de plaatselijke bevolking de
kleding kopen. De opbrengst wordt dan weer
gebruikt voor andere projecten.
Veel van de kleding is dit jaar voor
verzending gesorteerd op dames- heren- en
kinderkleding, winter en zomer. Zo kan men
daar het openen van de dozen afstemmen op
de behoefte.
Verenigingsgebouw/bejaardenhuis:
Begin deze maand is naast kleding ook
sanitair zoals wc-potten, wasbakken en
bouwmateriaal opgestuurd en aangekomen.

Koude lokalen, een houten WC buiten, slecht
meubilair en dekens op de vloer

Ongekend luxe tassen van de HEMA,
en nog gevuld ook!!

Dit materiaal uit een schoolgebouw dat we
vorig jaar voor dit doel mochten afbreken
wordt daar gebruikt in het plaatselijke
schooltje, het verenigingsgebouw en een nog
op te zetten klein bejaardentehuis.
Een deel van de materialen zoals een
systeemplafond en een vouwwand hebben we
hier kunnen verkopen zodat de vrachtkosten

voor de andere materialen naar Roemenië
ervan betaald kunnen worden.

Steunt u ons met een algemene gift of geeft u
via ons een kerstpakket weg?
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.

Een bouwterrein voor een klein bejaardentehuis is al
aangewezen

Het verenigingsgebouw bij de pastorie in
Rastolita is opnieuw groter gemaakt om de
jeugdgroepen die hier in de zomer komen op
te kunnen vangen.
Vorig jaar hebben we geld gegeven om
hiervoor een extra waterput te maken.
Dit jaar is de elektrische installatie dringend
aan een opknapbeurt toe. Ook dit gaat meestal
met gekregen spullen van hieruit.
Zo haalt de ene verbetering vaak een andere
uit, maar wat zij als luxe ervaren, voldoet
voor ons meestal niet aan de norm.

Inkopen doen in de plaatselijke winkel (70 pakketten,
wat een omzet!!)

Bovendien doen we er een kleinigheid bij
voor de kinderen.
Mogen we ook dit jaar weer op uw steun
rekenen?
Stichting Helpende Hand Roemenië
Gentiaan 4
8471 WG Wolvega
Banknummer: 53.89.12.782

Namens de mensen in Rastolita en Lunca
Bradelui en het bestuur:
Alvast bedankt en prettige feestdagen
toegewenst,
Het bestuur van Stichting Helpende Hand Roemenië:
De “mooie”omgeving van Lunca Bradelui. Het vuilnis
wordt achter de huizen gedumpt.

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.

Harm Bron
Egbert Conradi
Sietske Wapstra- de Jong

0561-499308
0561-613071
0561-499316

