STICHTING OOST-EUROPA BOSKOOP

Bekijk de webversie

Omzien naar elkaar, hulp in Roemenië

Nieuwsbrief
Jaargang 27, nummer 3, december 2019

Wij kunnen terugkijken op
een actief jaar. Met een fijne
en actieve groep vrijwilligers
is veel werk verricht om 4
transporten van 100m3 te
vullen met kleding, kleine
meubels, serviesgoed,
keukenspullen,
kinderspeelgoed en medische materialen. Alles is door onze
handen gegaan. We hebben van u veel mooie spullen
mogen ontvangen.
Wij zijn u dan ook zeer erkentelijk, dat u ons werk voor de
minderbedeelde mensen in Roemenië zo'n warm hart
toedraagt. Dat blijkt ook uit uw interesse voor ons werk, de
bezoeken aan onze opslag, de reacties op onze vorige
Nieuwsbrief en de financiële bijdragen die wij hebben
ontvangen. Hartelijk dank daarvoor!!!
Ook een heel warm 'dank u wel' vanuit Roemenië. Tijdens
ons bezoek van afgelopen week werd ons uitdrukkelijk
verzocht dit aan u en aan onze vrijwilligers over te brengen.
Wij wensen u gezegende Kerstdagen en een gezond 2020
en hopen u komend jaar weer te ontmoeten.
Ria Beukenkamp
Voorzitter
Donaties
Sinds 2018 versturen wij geen
acceptgirokaarten meer naar
onze donateurs. Het bleek altijd
wel een goede herinnering te
zijn. Wij hebben het u makkelijker gemaakt. U kunt nu
doorklikken naar onze website waar u een donatieknop
vindt om direct uw donatie te doen. SOEB heeft een
contract met Geef.nl, speciaal voor Goede Doelen.
Natuurlijk kunt u ook gewoon een bedrag overmaken naar
de hiernaast staande rekeningnummers. Voor beide
manieren geldt ook de ANBI status, dus aftrekbaar van de
belasting.
Bezoek aan Roemenië
Herman en Ina Raaphorst en Piet en
Ria Beukenkamp hebben van 6-15
december het 3e SOEBbezoek van dit
jaar aan Roemenië gebracht. Dit
bezoek stond o.a. in het teken van de
jaarlijkse uitdeling van de gebreide
kindertruien, sjaals en mutsen.
Daarnaast hebben we met het
management van Caritas meegedacht
over de problemen met de opslag van
de goederen die zij uit binnen- en buitenland krijgen. Geld
voor iets nieuws is er niet. Men gaat het toch zoeken in het
reorganiseren van de ruimten die zij nu hebben. Voor hen is
ook belangrijk dat ze inspelen op de wensen van de klanten
in de (kringloop)winkels van Caritas. Per slot moet hier het
geld vandaan komen voor o.a. de exploitatie van de
verzorg- en verpleeghuizen. Op dit moment is er veel vraag
naar serviesgoed, pannen en keukenspullen.
Vanwege ons project "Thuisverpleging" gaat Ria
Beukenkamp ook altijd mee met één van de
verpleegkundigen op patiënten bezoek. De Thuisverpleging
van Caritas staat heel hoog aangeschreven met name
vanwege de goede wondzorg met de materialen die uit
Boskoop en omgeving komen. Met nog een andere
organisatie zijn zij de enige die van de zorgverzekering in de
provincie Bihor deze zorg mogen leveren en daar een
gedeeltelijke vergoeding voor krijgen. Er is in 2018 een
groot fraudeonderzoek geweest en van de 18 organisaties
zijn er dus nog maar 2 over, waarvan Caritas er dus één is!

Kindertruien uitdelen
Op 13 en 15 december hebben
2 bestuursleden en 2
vrijwilligers weer kindertruien
uitgedeeld die onze breidames
hebben gebreid. Ook hadden
we poncho's, sjaals en mutsen.
Dit keer hebben we
kleuterschooltjes bezocht in de dorpen rond Osorhei. We
trekken alle kinderen een trui aan die ze mooi vinden. We
hadden ook een grote doos met eigen gemaakte knuffeltjes
gekregen. Ook daar mocht elk kind iets van uitzoeken. Het
is iedere keer weer een feest! De breidames zijn maanden
bezig geweest met breien. Resultaat was meer dan 200
truien en even zoveel sjaals. Mutsen waren wat minder. Wilt
u ook meedoen? Truien voor kinderen van 6-8 jaar zijn
hartelijk welkom.
Voor de 2e keer bezoek uit
Roemenië
Op 1 november kwam Ds. Istvan Visky
met zijn vrouw en 2 kerkenraadsleden
naar Boskoop om dank je wel te
zeggen tegen de vrijwilligers. De
gasten waren erg onder de indruk van het werk dat
wekelijks door zo'n trouwe groep gedaan wordt, zodat bij
zijn kerk elke maand een kledingverkoop kan plaats vinden
waarvan de opbrengst besteed wordt aan voedselpakketten
en warme maaltijden voor een groep kwetsbare mensen in
Osorhei. Het gezelschap bracht ook een bezoek aan een
tuin in Boskoop.

Website

Lopende Projecten

Inzamelen van kleding,
kleine meubels, servies,
keukenspullen, speelgoed
en medische materialen
Kosten van vier transporten:
€ 9.600,-.
Project Thuisverpleging
Kosten: ongeveer € 12.000,per jaar. Op 1 januari 2018
is een wijkverpleegkundige
gestart, haar salaris en
verpleegmaterialen worden
betaald door de SOEB. Dit
is een 3 jarig project.
Diaconale ondersteuning
Twee kerken in Oșorhei
kunnen jaarlijks een
projectaanvraag doen voor
een aanvulling van hun
diaconale doelen. Dit is
gehonoreerd met € 2850,-.
Warme maaltijd voor 10
arme gezinnen via Caritas
Kosten € 4000,-. Wij zouden
dit voor de wintermaanden
graag willen uitbreiden. Niet
alleen voor gezinnen maar
ook voor daklozen en
mensen die op een
voormalige vuilnisbelt
wonen in eigen gemaakte
hutjes. Bij het uitdelen
worden jongeren van
scholen betrokken.
Officiële gegevens:
Email: info@s-o-e-b.nl
Website: www.s-o-e-b.nl
Uw gift is welkom op:
NL47 RABO 0309832632
NL58 INGB 0003703406
KvK nummer: 41173923
ANBI RISN 8043.02.753

Fondsenwerving
Wij krijgen veel kleding en
huisraad. Daarom gaan wij
onverminderd voort met
werven van sponsoren voor
de transporten. Wilt u als
bedrijf ook meedoen en
meer weten wat wij allemaal
doen? Stuur een mail en
een bestuurslid komt graag
bij u langs.

Opbrengst
oliebollenverkoop
De oliebollenverkoop van 16
november heeft € 672,10
opgebracht. Ook werd er
jam, honing en quiltwerk
verkocht.
Het bedrag is aangevuld tot
€ 1000,- en inmiddels
overgemaakt aan Caritas
Catolica Oradea om te
besteden aan extra
voedselpakketten in de
wintermaanden voor dak en
thuislozen. Met dank aan
Brood en Ko.
Super
bedankt!!
Op 25
november kon bij Caritas
een transport uitgeladen
worden. Het hele vervoer
is door een bedrijf in
Boskoop georganiseerd
en betaald!
De
vrijwilligersgroep
van Caritas zijn
jongeren tussen
de 16 en 20 jaar.
Zij delen voedsel uit op
straat vlakbij het station waar
veel dak en thuislozen
rondlopen. De jongeren
koken de soep zelf, delen
het uit met brood, maken
praatje.
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Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.• Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u info@s-o-e-b.nl toe aan uw adresboek.

