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Bekijk de webversie

Omzien naar elkaar, hulp in Roemenië
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Met plezier zenden wij u een
nieuwe Nieuwsbrief. Wij
hebben de afgelopen tijd niet
stil gezeten, maar u ook niet.
Veel goederen zijn bij onze
opslag gebracht het
afgelopen half jaar. Daardoor konden wij in december 2018
het 6e transport van dat jaar organiseren. Wij danken u
hartelijk, 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 reacties op onze vorige
nieuwsbrief, en de financiële bijdragen die wij hebben
ontvangen. Zonder uw hulp kunnen wij de goederen niet
naar Roemenië brengen. Een transport kost € 2400,- .En
kunnen wij ook de andere projecten niet voortzetten.
Hartelijk dank daarvoor.
Het bestuur is ook heel blij met onze trouwe vrijwilligers.
Iedere maandagmorgen en vaak ook op andere ochtenden
verzetten zij veel werk. Tijdens het werk wordt er veel
gelachen. Er is een ontspannen sfeer. Wilt u weten wat het
werk inhoudt, kom gerust op maandagochtend tussen 9-12
uur langs bij onze opslag aan de Von Sieboldstraat in
Boskoop.
Ria Beukenkamp
Voorzitter
Een warm 'dank je wel' uit Roemenië
Op 13 maart kreeg de SOEB bezoek
van directeur dhr Joszef Rajna van
Caritas Catolica Oradea en bisschop
Ladislau Böcskei van het Bisdom Bihor
waar Caritas onder valt. Doel van het
bezoek was, de vrijwilligers te bedanken voor het vele werk
dat al jaren lang gedaan wordt voor Roemenië. Wij van
onze kant wilden laten zien welk werk er wekelijks gedaan
wordt voordat überhaupt een vrachtwagen naar Roemenië
kan vertrekken. De vrijwilligers waren dan ook gewoon aan
het werk. Tijdens de lunch heeft de bisschop ons vertelt
waarom hulp nog steeds heel hard nodig is.
Bezoek aan onze projecten in
Roemenië
Piet en Ria Beukenkamp en Coby en
Jan van der Spek hebben in december
2018 een bezoek gebracht.
Hoogtepunt van dat bezoek was het uitdelen van de
kindertruien door Coby en Jan. De breigroep had in 2018
weer rond de 150 truien en poncho's en even zoveel
mutsen en sjaals gemaakt. Dit keer zijn 2 projecten in de
stad Oradea uitgekozen, waar kinderen uit arme gezinnen
na schooltijd worden opgevangen. Zij krijgen een warme
maaltijd en hulp bij het maken van huiswerk. Zij blijven daar
tot de ouder(s) uit hun werk komen en hen ophalen. Ook
worden er vakantieweken voor deze kinderen
georganiseerd. Dit wordt gefinancierd door "Kom over de
brug" uit Canada en "Diakonia" uit Zwitserland. Wat een
feest was het uitdelen van deze truien.
Breidames: super bedankt!
In mei zijn Piet en Ria Beukenkamp
naar Roemenie geweest. Doel van
deze reis was om te kijken hoe het
hele logistieke traject is van een
transport uit Boskoop. Op 10 mei is een vrachtwagen
geladen met 100m3 goederen. Deze kwam op 13 mei aan
bij de opslag van Caritas in Oradea. Piet en Ria waren daar
bij. Al onze dozen zijn voorzien van opschriften, gekleurde
stickers of specifieke namen. Caritas krijgt daar lijsten van.
Er stonden busjes klaar om bijvoorbeeld alle dozen met gele
stickers te brengen naar de medische opslag. In een andere
busje gingen alle dozen voor de kerk in Osorhei.
Dozen met "shop" gingen naar de winkel en worden daar
geprijsd. Meubels kregen ook hun eigen plek. Deze waren
trouwens voordat Piet en Ria naar huis gingen bijna
allemaal verkocht. Als laatste bleef nog 10m3 over voor
stichting Aria, dat werd de volgende dag afgeleverd aan hun
project in Telechiu.
Eén van de 'breidames' heeft 14 dekens
gehaakt. Tijdens ons bezoek in mei
hebben wij deze uitgedeeld in
verpleeghuis St Margareta in Margitha.
Wat een ontroering, er werd gehuild,
gebeden en gezongen.
Problemen met de opslag bij Caritas
Twee jaar geleden is de opslag van
Caritas afgekeurd. De directie is aan
de slag gegaan om een nieuwe opslag
te realiseren. Buiten de stad is een
perceel grond aangekocht. Het is bouwrijp gemaakt en
sponsoren hebben al spanten en zijwanden toegezegd. Er
werd gespaard voor de fundering, kosten € 36.000,-.
Helaas moest het gespaarde geld gebruikt worden voor de
van overheidswege verplichte salarisverhoging. Tijdens ons
bezoek zijn wij toch erg geschrokken. De geschonken
goederen staan nu her en der, elke droge plek wordt benut
maar is moeilijk werkbaar en zeer onoverzichtelijk. Wij willen
hen helpen de puntjes op de i te zetten. Wij zijn op zoek
naar sponsoren!! Wie wil ons helpen de fundering te
realiseren?
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Lopende Projecten

Inzamelen van kleding,
meubels, huisraad 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 wordt
betaald door SOEB.
Diaconale
ondersteuning
Twee kerken in Oșorhei
kunnen jaarlijks een
projectaanvraag doen
voor een aanvulling van
hun diaconale doelen. Dit
is gehonoreerd met €
2850,Ondersteuning school
in Oșorhei
De school kan ook een
projectaanvraag doen
voor kinderen met een
leerachterstand.
Warme maaltijd voor 10
arme gezinnen via
Caritas
Kosten € 4000,-. Wij
zouden dit graag willen
uitbreiden, omdat vooral
in de winter meer
gezinnen deze zorg nodig
hebben. Maar ook voor
daklozen en mensen die
op een voormalige
vuinisbelt wonen in eigen
gemaakte hutjes. Bij het
uitdelen worden jongeren
van scholen betrokken.
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Fondsenwerving
Wij krijgen veel kleding
en huisraad. Daarom
gaan wij onverminderd
voort met werven van
sponsoren voor de
transporten. Vorig jaar
hebben wij een
bedrijvenactie
gorganiseerd. Dat heeft
mooie resultaten
opgeleverd. Een
Boskoops bedrijf heeft
zelf in november een
transport georganiseerd.
Ook het 6e transport in
december kon geheel
betaald worden uit de
financiële bijdragen van
de bedrijven. Het
transport van februari is
gefinancierd door een
fonds dat wij hebben
aangeschreven.
Daar zijn wij heel blij
mee!
Op 19 januari werd de 14e
Benefiet Bridgedrive
gehouden in de Beurshal.
De catering werd verzorgd
door vrijwilligers van de
SOEB. Ook was er een
verloting met prachtige
prijzen van de
middenstand. Totale
opbrengst € 2300, -!!
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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.

