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Met plezier zenden wij u de
tweede Nieuwsbrief van dit
jaar. Wij hebben in de
zomermaanden niet stil
gezeten, maar u ook niet.
Veel goederen zijn bij onze
opslag gebracht. Wij zijn u
zeer erkentelijk, 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.
Hartelijk dank daarvoor.
Wij zijn 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. Ook zijn wij dringend op zoek naar bestuursleden.
Wij willen in Ropemenië ook graag activiteiten voor de jeugd
gaan organiseren.
Ria Beukenkamp
Voorzitter
Donaties
Sinds 2018 versturen wij geen
acceptgirokaarten meer naar
onze donateurs. Het bleek altijd
wel een goede herinnering te
zijn. Wij hebben het u nu makkelijker gemaakt. U kunt nu
doorklikken naar onze website waar u een donatieknop
vindt om direct een donatie te doen. Natuurlijk kunt u ook
gewoon een bedrag overmaken naar de hiernaast staande
rekeningnummers. Voor beide manieren geldt ook de ANBI
status, dus aftrekbaar van de belasting.
Bezoek aan Roemenië
De laatste 2 weken van september
hebben Francien en Bert van Bruggen
en Piet en Ria Beukenkamp weer een
bezoek aan Roemenië gebracht. In
Osorhei hebben we de kerken bezocht,
zij krijgen ook kleding van ons. Ook de school is bezocht. Er
is een nieuwe directeur en de school staat heel goed
aangeschreven. Kinderen die in Oradea naar school gingen,
gaan nu weer in het eigen dorp naar school. In juli hebben
wij via stichting Elizabeth Fonds, 50 schoolsetjes aan hen
gegeven vanwege deze uitbreiding. De donatie voor de
remedial teaching konden we afronden omdat dit nu door de
overheid vergoed wordt. Dat is goed nieuws. Wij zijn ook op
een school geweest voor kinderen met een beperking, ook
deze school wordt sinds enkele jaren door de overheid
betaald.
Daarnaast hebben we ons bezig gehouden met de opslag.
De opslag is een terugkerend onderwerp. U kunt elders
meer lezen.
Wij zijn weer bij drie thuiszorgposten op bezoek geweest.
Met de wijkverpleegkundigen hebben we patiënten bezocht
en gezien hoe mensen, veelal ouderen, moeten leven. Dit
waren indrukwekkende bezoeken.
Kindertruien uitdelen
In december gaan we weer gebreide
kindertruien, poncho's, mutsen en
sjaals uitdelen in Roemenië. Deze
keer gaan we naar de school in
Osorhei. In de 'Kindergarten' en de eerste 3 klassen zitten
meer dan 200 kinderen van 3-8 jaar. De breidames zijn al
maanden bezig met breien. Wilt u ook meedoen? Truien voor
kinderen van 6-8 jaar zijn hartelijk welkom.
Vrijwilligers
Inzetten van vrijwilligers is in
Roemenië geen vanzelfsprekendheid
zoals bij ons. Voor de ouderen heeft dit
nog steeds een nare herinnering aan
de communistische tijd. Caritas is begonnen bij de jeugd.
Sinds vorig jaar is er een groep jongeren die nu
vrijwilligerswerk doet. Zij verzorgen bijvoorbeeld gezellige
middagen in de verzorgingshuizen van Caritas. Maar ze
willen ook soep gaan uitdelen op plaatsen in de stad waar
veel arme mensen wonen. Zij gaan alles zelf doen, van
koken tot uitdelen. SOEB kan dit sponsoren met het bedrag
dat de collecte in de Protestantse kerk van Boskoop in mei
heeft opgebracht.
Problemen met de opslag bij Caritas
In onze vorige nieuwsbrief vertelden
wij dat twee jaar geleden een gedeelte
van de opslag van Caritas in Oradea,
waar een flink deel van onze
ingezamelde goederen naar toe gaat, is afgekeurd. De
bedoeling was om een nieuwe te bouwen, maar dat gaat
financieel niet lukken. Ook huren is voorlopig geen haalbare
kaart. Caritas is grotendeels van donaties afhankelijk. Men
wil nu het gedeelte dat niet is afgekeurd, herinrichten. Op
onze oproep voor donaties hebben enkelen gereageerd. Wij
willen dit geld nu gebruiken voor de aanschaf van goede
stellingen zodat alles overzichtelijker wordt. Volgend jaar
wordt gekeken naar vervolgstappen. Het bestuur van de
SOEB blijft de ontwikkelingen volgen omdat wij ook gebaat
zijn bij een goede opslag.
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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 en
benodigde
verpleegmaterialen
worden betaald door de
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 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.
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Fondsenwerving
Wij krijgen veel kleding
en huisraad. Daarom
gaan wij onverminderd
voort met werven van
sponsoren voor de
transporten. Wilt u als
bedijf ook meedoen en
meer weten wat wij
allemaal doen? Stuur een
mail en een bestuurslid
komt graag persoonlijk bij
u langs.
Op 19 mei heeft de
Protestantse kerk Boskoop
een collecte gehouden in
haar kerken voor de
SOEB. Deze collecte heeft
€ 810,65 opgebracht en
zal besteed worden aan
een voedselproject in
Oradea.

Oliebollen
16 november verkopen
wij weer oliebollen tijdens
de intocht van
Sinterklaas. U komt toch
ook langs? De opbrengst
kunnen wij weer goed
gebruiken.
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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.

