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Deze Nieuwsbrief start met
een mooi bericht.
Op 26 april werd onze
vrijwilligster Ineke Verhamme
door de burgemeester van
Alphen aan den Rijn gebeld
met de mededeling, dat het
de Koning heeft behaagd
haar een Koninklijke Onderscheiding te verlenen.
Naast het werk bij de SOEB heeft zij ook haar sporen
verdiend door jarenlang vrijwilligerswerk bij de Speel-otheek De Speelstek en de Protestantse Gemeente Boskoop.
Op 3 mei is dit gevierd in onze opslag met een toespraakje,
bloemen, cadeautje, taart en koffie.
Vanuit Roemenië ontvingen wij een Paasgroet voor alle
donateurs en vrijwilligers.
Veel leesplezier en op elk rood woord kunt u doorklikken.
Ria Beukenkamp, voorzitter
Prachtige actie
De jeugdgroep SIGN (samen in Gods naam) van
de Protestantse Gemeente Boskoop heeft op 23
januari haar jaarlijkse 12 uurs actie gehouden
voor een goed doel. Dit jaar hadden zij de SOEB
uitgekozen als het goede doel. Zij wilden graag
het project van Caritas Oradea ondersteunen
waar de jeugdgroep van Caritas op straat soep
uitdeelt in een wijk waar veel arme mensen
wonen. Kosten €900,-. De jeugdgroep heeft ontbijtjes en soep rondgebracht,
honden uit gelaten, knutselpakketten voor kinderen gemaakt. Ook hebben 5
jongeren in 12 uur zes keer de Alpe d'Huez virtueel opgefietst. Dit was ook
12 uur lang te volgen op You Tube. Uiteindelijk hebben zij met deze actie
€4500,- !! opgehaald. Wat een prestatie. In een volgend blok leest u waar dit
geld aan besteed is.

Transport naar Roemenië
Op 19 maart is de eerste vrachtwagen van dit
jaar geladen. Met hulp van de laders is in 5 uur
tijd 100m3 kleding, huisraad, meubels, 15
rolstoelen, 10 bedden, matrassen en 69 dozen
met medische en verpleegkundige materialen
ingeladen. Ook ging er 6 m3 kleding mee voor de
protestantse kerk in Osorhei en 10m3 voor een

Activiteiten en
Projecten 2021

Inzamelen van kleding,
kleine meubels, servies,
keukenspullen, speelgoed
en medische materialen.
Weet u,dat 1 goed gevulde
vuilniszak met kleding €
1,- kost om naar Roemenië
te vervoeren? Kosten per
transport: €2.400,-.
Project Thuisverpleging
Inzamelen van medische en
verpleegkundige goederen.
De meeste vraag is naar:
incontinentiemateriaal,
sondevoeding en Nutridrink,
materialen voor
wondverzorging en
looprekken.
Diaconale ondersteuning
De RK kerk en de
Protestantse kerk in Oșorhei
kunnen jaarlijks een
projectaanvraag doen voor
een aanvulling van hun
diaconale doelen. Dit is voor
2021 gehonoreerd met
€2300,-.
Warme maaltijd voor 10
arme gezinnen via Caritas
Kosten €4000,-. Gezinnen
krijgen dagelijks een
maaltijd. Gezien de
noodzaak van afgelopen
maanden zouden wij dit
graag willen uitbreiden.

project van stichting Aria uit Boskoop. Het
Officiële gegevens:

transport kwam op 23 maart aan bij Caritas
Catolica in Oradea. Vandaar uit wordt alles verdeeld over de projecten zoals

info@s-o-e-b.nl

wij dat hebben opgegeven.

www.s-o-e-b.nl

De directeur stuurde een bedankbrief, hij is heel blij met alle ondersteuning
die hij krijgt vanuit Boskoop. Dankbaar ook dat zoveel vrijwilligers zich blijven

Donaties zijn welkom op:

inzetten ondanks de beperkende maatregelen.

NL47 RABO 0309832632

Samen met de opbrengst van SIGN en
de opbrengst van onze
Voedselwinteractie hebben wij de
volgende hulpaanvragen in Roemenië
kunnen honoreren:
Bij Caritas Catolica Oradea:
1. 100 arme gezinnen kregen voor 2 maanden geperste
houtblokken om enkele uren per dag de kachel te kunnen
laten branden.
2. Zes maal een soep-met-brood uitdeling op straat, waar
veel arme mensen op afkwamen die ook ter plekke werden
opgevangen voor eventuele verder hulp.
3. Voor 150 gezinnen en alleenstaanden een voedselpakket
met houdbaar basisvoedsel voor 8 weken.
4. Met Pasen een extra voedselpakket voor deelnemers van
de gaarkeuken.
Voor Christian Endaevour Oradea:
5. 150 voedselpakketten voor een maand voor
alleenstaande ouderen.
Voor de kerken in Osorhei:
6. Een financiële bijdrage voor warme maaltijden voor
alleenstaanden.
In de Roemeense pers is veel aandacht besteed aan deze
acties. Ook is een radioprogramma gewijd aan het werk van
Caritas. Het lijkt dat Caritas door de pandemie steeds meer
gezien wordt als hulporganisatie.
Hartelijk dank voor al uw donaties!

KvK: 41173923

Website

ANBI: 8043.02.753

Christian Endeavour
Oradea
Een van de activiteiten is
de Elisabethgroep - een
groep van 150
alleenstaande mensen.
SOEB financiert de koffie,
thee en een broodje of
soep tijdens de
wekelijkse
bijeenkomsten. Tijdens
de pandemie worden ook
kleine voedselpakketjes
bij hen thuis bezorgd.
Bezoeken aan
Roemenië
Nog steeds kunnen we
de projecten in Roemenië
niet bezoeken. We hopen
dat het in september gaat
lukken. Alle contacten
lopen via e-mail, Skype
en WhatsApp.
Caritas Catolica Oradea
heeft voor al haar
sponsoren een
Nieuwsbrief gemaakt,
waarin de activiteiten van
het afgelopen kwartaal
zijn beschreven.

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.

