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Omzien naar elkaar, hulp in Roemenië

Extra Nieuwsbrief mei 2020

Op 16 maart is ook in Roemenië de noodtoestand
afgekondigd in verband met het coronavirus. Aan
gezondheidszorg wordt in Roemenië slechts € 432,- per
inwoner per jaar uit gegeven. In Nederland vorig jaar € 5805,-.
Ziekenhuizen zijn niet goed geoutilleerd, groot te kort aan
artsen en verpleegkundigen. Een grote aanvoer van zieken
kan de gezondheidszorg dus niet aan.
Alle winkels gingen dicht behalve supermarkten en apotheken.
Mensen boven de 65 jaar moeten binnen blijven, mogen
alleen een boodschap doen. Verpleeg- en verzorgingshuizen
zijn dicht net als in Nederland, de bewoners mogen geen
bezoek ontvangen. De verzorgenden blijven nu 2 weken
intern, worden dan afgelost door de volgende ploeg en
moeten dan zelf 2 weken in thuisquarantaine.
Werknemers die thuis zitten krijgen 75% van hun salaris door
de overheid betaald. Flexwerkers, dagloners zoals Roma's en
de mensen die in het buitenland hebben gewerkt en halsoverkop terug kwamen, krijgen niets.
Voor die mensen zetten Caritas Oradea, Christian Endeavour Oradea en de kerken in Osorhei
zich in. Aan het begin van de crisis hebben wij hen al financieel ondersteund om
voedselpakketten te kunnen kopen en uit te delen. Er is een grote groep vrijwilligers die hen
daarbij helpt. Ook proberen lokale overheden te helpen met bijvoorbeeld brood-acties.
Maar nu de situatie blijft voortduren wil de SOEB deze organisaties en kerken structureler gaan
ondersteunen. Hun achterban betreft zeker 1000 mensen.

Daarom aandacht voor de volgende actie:
Voedselpakket Corona
Voor de meeste mensen is het kopen van meel, rijst, pasta, olie, vlees, groenten en fruit heel
gewoon. Maar dat is het niet voor bovenstaande kansarme gezinnen en alleenstaanden die
door de coronacrisis geen inkomen hebben. Voor hen zijn die alledaagse boodschappen nu
onbetaalbaar. Tenzij wij met uw hulp de boodschappen voor hen doen.
Voor slechts € 25,00 kan de SOEB voor een gezin een boodschappenpakket met meel, olie,
rijst, pasta, vlees, groenten, fruit en hygiene-artikelen ter plaatse kopen.
Hoe meer u doneert, hoe meer gezinnen wij boodschappen kunnen laten bezorgen.
Klik op de volgende link: https://s-o-e-b.nl. Bovenaan in de blauwe balk vindt u de tekst
“DONEER NU”. Door daarop te klikken kunt u direct doneren. Deze transactie gaat via Geef.nl.,
speciaal voor Goede Doelen, waar SOEB een contract mee heeft.
Deze actie loopt tot en met 30 juni 2020. Blijft de nood hoog, dan wordt de actie verlengd.
Alvast heel hartelijk dank voor uw bijdrage.
PS: U kunt ook uw donatie (we zijn uiteraard blij met elk bedrag) overmaken op ons
rekeningnummer: NL47 RABO 0309 8326 32 ten gunste van Stichting Oost-Europa Boskoop.
Met vermelding: Voedselpakket.
Wij zijn een stichting met ANBIstatus.
Met hartelijke groet,
Het bestuur van Stichting Oost-Europa Boskoop
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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.

