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De hele wereld is in de ban van het
Coronavirus. Veel verdriet om naasten
die overleden zijn. Mensen die thuis
moeten blijven, geen bezoek mogen
ontvangen. Mensen die hun baan
verloren zijn, die tijdelijk geen inkomen
hebben. Voor velen is het leven
ontregeld. Zoals altijd zijn de meest
kwetsbare mensen nu nog
kwetsbaarder.
We kunnen er niet meer onderuit om te helpen daar waar
nodig is. Voor onze stichting geldt dat dat de mensen zijn in
Roemenië.
Ria Beukenkamp
Voorzitter

Voedselpakket Corona
In mei heeft u van ons een
extra Nieuwsbrief ontvangen
met maar één onderwerp:
voedsel voor Roemenië.
Wij kunnen u melden dat deze
actie tot nu toe € 3000,- heeft
opgebracht. Een geweldig
resultaat. Caritas Oradea, Christian Endeavour Oradea en
de kerken in Osorhei waren erg verrast over deze actie en
zijn u zeer dankbaar dat u heeft bijgedragen. Van één van
hen kregen wij een filmpje dat laat zien dat zij al bij aanvang
van de crisis gestart zijn om voedselpakketten samen te
stellen en uit te delen.
In het volgende blok kunt u het filmpje starten.
Maar we gaan door, want er moet elke dag eten op het bord
liggen. Velen hebben de vorige Nieuwsbrief ook
doorgestuurd naar familie en vrienden! Een heel goed idee.
Alle beetjes helpen.
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.
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.

Lopende Projecten

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.
Diaconale ondersteuning
Twee kerken in Oșorhei
kunnen jaarlijks een
projectaanvraag doen voor
een aanvulling van hun
diaconale doelen. Dit is
2020 gehonoreerd met €
2000,-.
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
KvK nummer: 41173923
ANBI RISN 8043.02.753

Fondsenwerving

Transporten naar Roemenië
Vanaf half maart tot 1 juni waren alle
winkels dicht, behalve supermarkten,
apotheken en drogisterijen. Voor
Caritas betekende het dat de 4
kringloopwinkels gesloten zijn
geweest. Geen inkomsten voor hun
sociale taken. Alle medewerkers naar
huis, gelukkig wel met een financiële
compensatie van de overheid.
Ook in Boskoop bij de SOEB lag alles
stil. Gelukkig kon onze opslag op aangepaste wijze vanaf 1
juni weer open zijn. Massaal werden kleding en goederen
aangeleverd. Op 26 juni konden we ons 2e transport van dit
jaar laden en op 17 juli is het 3e transport richting Roemenië
vertrokken. Heel veel kleding, klein huisraad en medische
materialen konden wij meegeven.

Bezoeken aan Roemenië
Het is nog nooit voorgekomen in de 27 jaar van het bestaan
van de stichting, dat al meer dan een half jaar geen bezoek
aan de projecten is gebracht door bestuursleden.
Ons laatste bezoek was in december 2019. Het bezoek van
maart kon niet doorgaan. Ook in juli gaat het niet lukken.
Roemenië is voor de Nederlandse Overheid nog steeds een
code oranje land. Dat betekent: alleen bezoeken als het
strikt noodzakelijk is, je bent anders niet verzekerd.
Wij vinden dat heel erg want zeker in deze tijd wil je hen
persoonlijk ondersteunen. Ook is bij een persoonlijk bezoek
veel beter zichtbaar waar de noden zijn. We hebben wel
regelmatig via skype, email en whatsapp contact.

Website

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.
Wij
hebben
van een
Apotheek
uit Alphen aan den Rijn
heel veel testpakketten
incontinentiemateriaal
ontvangen.
Ook heeft iemand een
bijna nieuwe luchtwissel
matras voor ernstig zieke
mensen gedoneerd. Een
onbetaalbaar produkt
voor Roemeense
begrippen. Beide
goederen gaan naar het
project Thuisverpleging.
Hartelijk dank.

De
vrijwilligersgroep
van Caritas zijn
jongeren tussen
de 16 en 20 jaar.
In de lockdown periode
hebben zij voor de ouderen
die hun huizen niet
uitmochten, boodschappen
gedaan, medicatie
opgehaald of huisdieren
uitgelaten. Ook hebben zij
geholpen voedselpakketten
rond brengen. De scholen
zijn nog steeds gesloten in
Roemenië.

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.

