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In deze Nieuwsbrief, op weg naar het Licht
van Kerst, is het goed om terug te blikken
op het afgelopen jaar. Voor velen is het
leven nog steeds ontregeld. Ook in
Nederland zijn de meest kwetsbare
mensen nu nog kwetsbaarder.
We kunnen er niet om heen te helpen daar
waar nodig is. Voor onze stichting zijn dat
de mensen die op ons pad komen in Roemenië.
Het bestuur dankt u voor uw betrokkenheid en
ondersteuning in het afgelopen jaar. Ook wensen wij u
mooie feestdagen, een gezond 2021 en veel plezier bij het
lezen van deze Nieuwsbrief over onze activiteiten van de
afgelopen periode.
Ria Beukenkamp
Voorzitter
Voedselpakket Corona
In mei heeft u van ons een extra
Nieuwsbrief ontvangen met maar één
onderwerp: voedsel voor Roemenië.
Deze actie heeft tot nu toe
€
5000,- opgebracht. Een geweldig
resultaat. Caritas Oradea, Christian
Endeavour Oradea en de RK en
pProtestantse kerk in Osorhei hebben
allen een bijdrage ontvangen in de
eerste lockdown. Deze organisaties vertegenwoordigen
honderden kwetsbare gezinnen, ouderen en
alleenstaanden.
Het wordt nu winter, het wordt zeker heel koud in Roemenië.
Wij roepen nogmaals uw hulp in voor onze vrienden, voor
de hulp die zij geven aan deze honderden ouderen en
gezinnen. Zoals overal in de wereld is de nood groot.
De wintervoedselactie is gestart!
Wij hebben het u makkelijk gemaakt. U kunt nu doorklikken
naar onze website waar u boven in de balk een doneerknop
vindt om direct uw donatie te doen. SOEB heeft een
contract met Geef.nl, speciaal voor Goede Doelen.
Ook kunt u daar voor SOEB een geefactie of een digitale
collectebus starten.
Natuurlijk kunt u ook gewoon een bedrag overmaken naar
het hiernaast staande rekeningnummer. Voor beide
manieren geldt ook de ANBI status, dus aftrekbaar van de
belasting.

Transporten naar Roemenië
Onze vrijwilligers hebben de
afgelopen maanden niet stil gezeten.
Wij houden ons aan de regels van de
overheid en sorteren nu op 3
ochtenden in kleine groepen op gepaste afstand. Er is de
hele zomer doorgewerkt. Iedereen vindt het fijn om op deze
manier toch een bijdrage te kunnen leveren en het bestuur
is dankbaar voor zo'n fijne groep vrijwilligers. We krijgen niet
alleen kleding en goederen van particulieren uit Boskoop en
wijde omgeving, maar ook van Kringloop Boskoop, van So
My Vintage Alphen a/d Rijn, van Stichting BabyHope en van
Woord en Daad Waddinxveen.

Lopende Projecten
2020

Inzamelen van kleding,
kleine meubels, servies,
keukenspullen, speelgoed
en medische materialen
Kosten van vier transporten:
€9.600,-. Weet u dat 1
goed gevulde vuilniszak
met kleding € 1,- kost om
naar Roemenië te
vervoeren?
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 en
eindigt 31 december 2020.
Diaconale ondersteuning
De RK kerk en de
Protestantse kerk in Oșorhei
kunnen jaarlijks een
projectaanvraag doen voor
een aanvulling van hun
diaconale doelen. Dit is in
2020 gehonoreerd met
€2000,-.
Warme maaltijd voor 10
arme gezinnen via Caritas
Kosten €4000,-. Wij zouden
dit voor de wintermaanden
graag willen uitbreiden. Bij
het uitdelen worden
jongeren van scholen
betrokken.
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Op 11 september stonden de laders om 8.00 uur weer
klaar om het 4e transport naar Roemenië in te laden. Er
werd onder andere 50m3 schoolmeubelen ingeladen voor
een school in Oradea ivm de maatregelen van de overheid
die 11/2 mtr afstand tussen de kinderen eist. Via Mission
and Relief BV uit Zevenhuizen kregen wij de adressen van
BSO Klim-Op in Purmerend en BSO de Ark in NieuwVennep waar 200 schoolsetjes op ons stonden te wachten.
Met hulp van de kinderen alles ingeladen en tevens verteld
hoe nodig dit is.
Bij bijna elk transport wordt ook 10m3 van Stichting Aria
meegenomen voor hun projecten in Telechiu.
Op 20 november hadden we in onze opslag meer dan
voldoende goederen voor een 5e transport. Dit transport is
geheel geregeld en betaald door Retail Solutions BV uit
Boskoop. De heftruck die nodig is voor het werk werd ook
gratis ter beschikking gesteld door B vd Velde uit
Hazerswoude. Dank! U begrijpt dat dit een grote financiële
hulp is voor ons.
In dit transport bevonden zich ook 100 gehaakte
kinderdekens, geschonken door Troostdekentjes.nl uit
Alkmaar en gemaakt door dames uit heel Nederland! Deze
zending kon nog aangevuld worden tot 130 gehaakte
dekens die wij van andere dames hebben ontvangen. De
grote dekens gaan naar verpleeghuis St Elisabeth van
Caritas als kerstgeschenk, de kleinere gaan naar de
kinderen in Osorhei en 30 gaan naar Christian Endaevour.
Nog net voor de lockdown kon op 11 december een 6e
transport geladen worden. Gefinancierd door Stichting
ElizabethFonds en ook weer een gratis heftruck van B vd
Velde. Hierin veel kleine meubels, keukenartikelen,
serviesgoed, linnengoed en 5 m3 kleding voor de RK kerk in
Osorhei. Ook konden wij het Borstprotheseproject van
Caritas verblijden met 100 nieuwe speciale BH's en een 20
tal borstprotheses, ontvangen via Thuiszorg Roeselare in
België.

Bezoeken aan Roemenië
Nog steeds wordt afgeraden naar Roemenië te gaan. Bij
terugkomst moeten we 10 dagen in quarantaine. Ons
laatste bezoek was in december 2019. Om ons werk goed
te kunnen doen zijn de persoonlijke contacten heel
belangrijk.
Bij een persoonlijk bezoek is veel beter zichtbaar waar de
noden zijn. We hebben dan ook hulp van een tolk. Het
bestuur heeft wel regelmatig contact via skype, email en
whatsapp.
Breidames
Geen bezoek aan Roemenië betekent ook dat de
bestuursleden de jaarlijkse kindertruienuitdeling niet kunnen
doen. Al 27 jaar is dit één van de hoogtepunten van onze
bezoeken. De dames hebben ook niet stil gezeten en
inmiddels hebben we al weer vele dozen vol met
kindertruien, sjaals, mutsen, poncho's, babydekens en
knuffels. Omdat een bezoek er voorlopig niet in zit zoeken
we naar een andere oplossing.
Christian Endeavor
Oradea (CE)
Twee jaar geleden zijn
wij in contact gekomen
met deze organisatie
omdat wij in december
2018 de schooltruien
hebben uitgedeeld aan de kinderen van hun afterschool
programma. Deze kinderen komen allemaal uit arme
gezinnen waar vaak werkeloosheid is.
CE is een goed georganiseerde en transparante organisatie
met een jonge enthousiaste directeur. Het bestuur heeft een
goed gevoel bij deze organisatie. Zij hebben een groep van
150 alleenstaande ouderen die (in normale tijd) in groepen
wekelijks bij elkaar komen om uit de bijbel te lezen en te
zingen, maar ook samen iets te eten. Dat eten betaalt de
SOEB uit de opbrengst van onze voedselacties.
Fondsenwerving
Onze normale acties om fondsen te
werven voor bijvoorbeeld de kosten
van de transporten, zijn het hele jaar al
stilgelegd. Geen verkoop van
Roemeense honing en andere
producten, geen verkoop van eigen
gemaakte jam, kaarten,
hebbedingetjes, geen oliebollenactie
en in januari 2021 geen benefiet
bridgedrive met catering en verloting. De opbrengst van dit
alles was genoeg om een transport te financieren.
Wat wel kon was heel wat brieven rondbrengen bij
bedrijven, bij de Boskoopse middenstand en andere
ondernemers om in een persoonlijk gesprek te vertellen
over ons werk. Wat leverde dat mooie gesprekken op en
ook financiële ondersteuning. Wij voelen ons erg gesteund
hierdoor. Hartelijk dank.

Website

De
vrijwilligersgroep van Caritas
zijn jongeren tussen de 16
en 20 jaar. De foto is een
soepuitdeling op straat in
december 2019. Nu in de
lockdownperiode hebben zij
voor de ouderen die hun
huizen niet uitmochten,
boodschappen gedaan,
medicatie opgehaald of
huisdieren uitgelaten. Ook
hebben zij geholpen om
voedselpakketten rond te
brengen.
SOEB heeft de intentie om
deze groep in contact te
brengen met SIGN de
jongerengroep van de
Protestantse Gemeente
Boskoop. Dit jaar is dat niet
gelukt. Hopelijk zijn er in
2021 meer mogelijkheden.

Verpleeghuizen Caritas
Ziekenhuizen en
verpleeghuizen mogen al
maanden geen bezoek
ontvangen, ook de 140
bewoners van de 4
verpleeghuizen van
Caritas. De angst voor
Corona is groot in
Roemenië. De
gezondheidszorg is de
slechtste van Europa. Om
een kleine bijdrage aan
de gezondheid te leveren
hebben wij €1200,- ter
beschikking gesteld om
Vitamine C en of D voor
de 140 bewoners te
kopen.
Ook zijn wij in Boskoop
een kerstkaartenactie
gestart. In het transport
van 11 december is een
pakket meegegaan met
300 kerstkaarten,
geschreven door de
leden van de
Protestantse Gemeente
Boskoop, de Kinderkerk
en onze vrijwilligers. De
opbrengst was zo
overweldigend dat ook
uitgedeeld wordt via de
kerken in Osorhei. Wat
mooi dat er in Boskoop
en omgeving zo wordt
meegeleefd met de
mensen in Roemenië.
Fondsenwerving
U brengt veel kleding en
huisraad.
Daarom gaan wij
onverminderd door 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.

Facebook

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.

