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Omzien naar elkaar, hulp in Roemenië

Nieuwsbrief
Jaargang 26, nummer 2

Na een mooie zomer is het
weer tijd om iets van onze
stichting te laten horen. Wij
danken u hartelijk, dat u ons
werk voor de minderbedeelde
mensen in Roemenië een
warm hart toedraagt. Dit blijkt
uit uw interesse, u steunt ons door het brengen van
goederen en ook door uw financiële bijdrage. Zonder dat
kunnen wij de goederen niet naar Roemenië vervoeren. Een
transport kost € 2300,-.
Door de uitgebreide PR ontvangen wij steeds meer kleding,
meubels en huisraad. Elke maandagochtend brengen veel
mensen kleding naar de opslag in het oude gymlokaal in de
Von Sieboldstraat. Ook op de laatste zaterdag van de
maand weten velen de bestelbus achter de Loods in
Boskoop te vinden. Hierdoor kunnen wij dit jaar ipv 4
transporten van 100m3, nu 6 transporten naar
Roemenië vervoeren.
Heel blij zijn wij met onze trouwe en hardwerkende
vrijwilligers. Iedere maandagmorgen en vaak ook op andere
ochtenden verzetten zij veel werk. Gelukkig is ons team
sinds kort versterkt met nieuwe medewerkers. Drie dames
voor het sorteren van de kleding en drie heren voor het
zwaardere werk.
Gewoonlijk ontving u bij het Bulletin een acceptgiro.
Door het overgaan op een digitale Nieuwsbrief komt dit
te vervallen. Uw donatie kunt u nu rechtstreeks
overmaken op een van de rekeningnummers, vermeld in
deze Nieuwsbrief. Bij voorbaat hartelijk dank.
Ria Beukenkamp
Voorzitter

In memoriam
Op 11 november j.l kregen wij het
ontstellende bericht dat Jannie
Scholten na een kort, maar heftig
ziekbed is overleden. Precies een jaar
geleden hebben wij haar en haar man
tijdens ons 25-jarig bestaan, in het zonnetje gezet. Zij hield
zich, al voor dat onze stichting in 1992 is opgericht, bezig
met het inzamelen en sorteren van kleding voor de minder
bedeelde naaste. Wij zullen haar erg missen. Wij wensen
haar man Rien, kinderen en kleinkinderen heel veel sterkte
toe.

Maandagochtend in de
opslag
Iedere maandagochtend is het
een komen en gaan van
mensen die spullen komen
brengen. Maar soms komen er
hele bijzondere dingen. Het is al jaren de gewoonte dat in

Projecten
2018-2019
Inzamelen van kleding,
meubels, huisraad en
medische materialen
Kosten van vier
transporten: € 9200,-.
Project Thuisverpleging
Kosten: ongeveer
€ 12.000,-. per jaar.
Op 1 januari 2018 is een
verpleegkundige gestart
met haar
werkzaamheden met
support uit Boskoop.
Diaconale
ondersteuning
De kerken in Osorhei
kunnen sinds 2017
jaarlijks een
projectaanvraag doen
voor een aanvulling van
hun diaconale doelen.
Project schooltruien
Elk jaar delen SOEB
vrijwilligers, de door
Boskoopse vrouwen
gebreide kindertruien,
poncho’s, sjaals en
mutsen uit op scholen in
arme gebieden.
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.

december kindertruien worden uitgedeeld op scholen op het
platteland. Ongeveer 30 dames breien heel veel prachtige
kindertruien, poncho's, sjaals, mutsen en sokjes. De
afgelopen weken was het een feest om dit in ontvangst te
nemen, maar binnenkort in december ook een feest om ze
uit te delen.
Ook worden wij met kleding gesponsord door de
Kledingschuur in Alphen aan den Rijn en TinkeBell in
Boskoop. Speelgoed krijgen wij via verschillende
organisaties en van particulieren uit Waddinxveen en
Boskoop. Medische materialen komen binnen via
Vierstroom Zorg Thuis, Buurtzorg en Stichting BabyHope.

Officiële gegevens
Email: info@s-o-e-b.nl
Website: www.s-o-e-b.nl

Situatie in Roemenië
Hoewel Roemenië in de EU zit, zien wij
dat de problemen voor de meest
kwetsbaren groot zijn. Wij beseffen dat in
Nederland ook armoede is, maar hier is
meer financiële ondersteuning vanuit de burgelijke gemeente en
kerken dan in Roemenië. Onze partnerorganisatie Caritas loopt
vooral tegen de enorme bureaucratie aan. Daarnaast worden
door de regering iedere maand nieuwe maatregelen afgekondigd
die ook nog onmiddelijk ingaan. Eén van die maatregelen is een
verplichte loonsverhoging van 25% vorig jaar en dit jaar weer.
Lijkt voor de mensen mooi, maar de prijzen van levensmiddelen,
gas, electra en hout gaan ook omhoog. Men houdt nauwelijks
iets extra's over. Voor Caritas betekent het dat zij deze
loonsverhogingen nauwelijks kunnen betalen. Dit betalen zij nu
uit hun reserves die bestemd waren voor een betere opslag van
de goederen die uit het buitenland komen. Verzorgend personeel
vertrekt naar het buitenland want daar zijn de lonen hoger.
Zorgen genoeg.

Tijdens elk bezoek hebben we met de
drie hoofdige directie van Caritas en
een tolk, gesprekken over onder
andere ons project Thuisverpleging.
Deze zomer hadden wij het gevoel dat
we elkaar niet altijd begrepen. Vaak is de taal en de cultuur
een barrière om tot de kern te komen.

Bezoek aan onze projecten in
Roemenië
Piet en Ria Beukenkamp en Coby
(fondsenwerver) en Jan van de Spek
hebben van 17-27 juni een bezoek
gebracht. Voor Coby is het haar eerste bezoek aan
Roemenië, daarom wordt het een druk programma want we
willen haar zoveel mogelijk laten zien. In de eerste plaats
een bezoek aan de kerken in Oșorhei, waar de SOEB in
1992 haar hulp begon. De Rooms Katholieke en
Protestantse kerk krijgen bij elk transport 6 m3 kleding voor
verkoop aan alle inwoners van het dorp. De opbrengst is
expliciet voor diaconale doeleinden bestemd. Er zijn veel
ouderen met een klein pensioen, de jongeren zijn
weggetrokken. De Pinkstergemeente en de Roemeens
Orthodoxe kerk hebben inmiddels hun eigen bronnen van
inkomsten. Jammer van de contacten maar fijn dat zij
zelfstandig verder kunnen. Dat is toch onze inzet. De RK
kerk en de Protestantse kerk hebben onze hulp nog wel
nodig, juist vanwege de vergrijzing van hun kerkleden. Zij
kunnen dus jaarlijks een projectaanvraag indienen.

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
kunnen wij nu 2 extra
transporten van 100m3
naar Roemenië sturen.
Dit kost € 4600,- extra dit
jaar. Daarom zijn wij in
Boskoop een
bedrijvenactie gestart.
Dat heeft al een prachtig
aanbod opgeleverd. Een
Boskoops bedrijf zal op
23 nov. een transport
organiseren. Daar zijn wij
heel blij mee! Voor het 6e
transport zijn ook al
mooie donaties
binnengekomen. Ook wij
zitten niet stil, de
oliebollen verkoop op 17
november heeft rond de
€ 600,- opgebracht!

Bezoek aan project Thuisverpleging (Home Care)
Tijdens elk bezoek gaan wij ook altijd naar 2 of 3 posten van
de Home Care (Thuisverpleging van Caritas). Deze keer gaan
wij naar het dorp Salcea in het Noorden van de provincie
Bihor. Hier is sinds vorig jaar een post thuisverpleging
geopend. Dit is gebeurd op initiatief van burgermeester Béla
Horvath. Toen hij hoorde dat wij een bezoek zouden brengen
wilde hij ons ontmoeten. Hij is 28 jaar, in het dorp geboren en
heel ambitieus en wil het beste voor zijn dorp. Er is geen
ziekenhuis in de buurt daarom heeft hij voor elkaar gekregen dat er een 24 uur bemande post is
met een arts en een verpleegkundige. Een gedeelte van het gemeentehuis is daar voor
ingericht. Hij wilde ook een post voor Thuisverpleging en is een samenwerking met Caritas
Oradea aangegaan. De verpleegkundige is inmiddels gestart en wij bezoeken met haar enkele
patiënten die met name wondverzorging nodig hebben.
Hij is ook naschoolse opvang gestart zodat moeders kunnen blijven werken. De kinderen krijgen
huiswerkbegeleiding. In het lokaaltje ontbreken nog wel schoolmeubeltjes. Via Stichting
Elizabethfonds hebben wij 50 meubeltjes gekregen. De burgemeester is ze zelf gaan ophalen in
Oradea. Zulke enthousiaste mensen wil je graag helpen.

Website

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.

