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Bericht van overlijden
Geschokt hebben wij op 14 november het bericht
ontvangen van het plotseling overlijden van Jaap
Stellingwerff. Hij was van oktober 1992 tot heden
vrijwilliger bij Stichting Oost-Europa Boskoop.
Jaap was tot oktober 2016 samen met wijlen zijn
vrouw Trijntje het boegbeeld van de SOEB. Zij
hebben in die periode met veel empathie en
daadkracht omgezien naar de kwetsbare mensen in Roemenië. Jaap
was en is een begrip in Boskoop, in het dorp Oşorhei en bij Caritas
Catolica in de stad Oradea. Onze dank is niet in woorden uit te drukken!
Bestuur en vrijwilligers van SOEB wensen zijn kinderen en kleinkinderen
veel sterkte toe met het verwerken van dit grote verlies.
Ria Beukenkamp, voorzitter
Op weg naar Kerst, is het goed om terug te
blikken op het afgelopen jaar. Al onze
werkzaamheden moesten ook het afgelopen
jaar dagelijks in kleine groepen gedaan worden.
Wij missen daarbij de gezelligheid. Ondanks
dat, is er veel werk verzet en konden we 4
transporten naar Roemenië versturen. Daarvan
zijn 2 gesponsord.
Het bestuur dankt u voor uw betrokkenheid, ondersteuning en donaties
waardoor wij verschillende projecten financieel konden steunen.
Wij wensen u fijne feestdagen en een gezond 2022.
Bezoek aan projecten in Roemenië
Na 22 maanden konden eindelijk 2
bestuursleden en 2 vrijwilligers weer de
projecten in Roemenië bezoeken.
De vrachtwagen die op 17 sept in Boskoop
geladen was, konden we op dinsdag 21
september zien uitladen in Oradea. Het
uitladen gebeurt heel nauwgezet. Caritas is
heel blij met onze gelabelde dozen. Zo kan het
ook snel doorgegeven worden aan de diverse
projecten.
We kregen overal waardering over het
zorgvuldige werk, dat door de vrijwilligers wordt geleverd. De directeur
van Caritas pastor József Rajna was onder de indruk, dat ook in covidtijd
al het werk, weliswaar aangepast, was doorgegaan.Tijdens dit bezoek
hebben we bij Caritas de vier verpleeghuizen, de vijf kringloopwinkels en
vijf Thuiszorgposten bezocht.
Gevolgen van de corona
De covidtijd heeft ook in Roemenië zijn
sporen nagelaten. Mensen vertrouwen
de overheid niet, dus ook niet de Covidmaatregelen. Roemenië heeft de
laagste vaccinatiegraad. Ziekenhuizen
kunnen de zorg niet aan. De overheid
ziet nauwelijks om naar de kwetsbare
oudere mensen. Zij zijn een vergeten groep. We hoorden ook over veel
werkloosheid en dus veel meer vragen om hulp bij Caritas, bij organisatie
Christian Endeavor en bij de Rooms Katholieke en Protestantse kerk in
Oşorhei. Ook in Roemenië wordt een stijging van de energierekening
met 40 % verwacht. Onbetaalbaar voor de mensen met een pensioen
van ± €200,-. SOEB is weer gevraagd om financiële steun te verlenen
aan de kwetsbare mensen in de stad Oradea. Inmiddels heeft Caritas, op
ons verzoek, een projectbegroting gemaakt. Het project houdt in om
gedurende de wintermaanden 8 keer een warme maaltijd op straat te
verstrekken (€1360,-), hout voor de kachel (€3000,-) en
voedselpakketten (€1000,-).
Wij hebben ingestemd met het projectvoorstel en op voorhand de
genoemde bedragen overgemaakt om nu alvast inkopen te doen,
rekening houdend met de dreigende prijsstijgingen.
In totaal is dit een groot bedrag, maar vorig jaar is het ons gelukt met
dank aan de jeugdgroep SIGN en wij denken dat het dit jaar, met uw en
jouw hulp, weer gaat lukken.
Wilt u ons helpen voor dit project uit de
kosten te komen?
Uw / jou bijdrage is van harte welkom op
onze rekening:
NL47 RABO 0309832632
Met vermelding ‘Winter Hulp 2021’ of klik naar de donatieknop op
de website.
Vitamines voor de bewoners van de
verpleeghuizen van Caritas
Firma Retail Solutions BV in Boskoop heeft in
oktober het transport georganiseerd en
gefinancierd. Firma B. van der Velde uit
Benthuizen heeft, 4x belangeloos voor het laden
van de vrachtwagen, een heftruck geleverd.
Hierdoor was er financiële ruimte om voor de 140
bewoners van de verpleeghuizen van Caritas
vitamines te kopen voor deze winter.
In verpleeghuis St Martin in Oradea wonen 42
mensen met dementie. De meesten bewoners
hebben een klein pensioen die zij moeten
inleveren om de kosten te betalen. Kinderen
moeten dan verder bijbetalen. De overheid
betaalt € 55,- en heeft deze sinds 2000 niet
verhoogd. De bewoners zitten vaak in de
gangen en zouden graag wat fleurige dekens
willen hebben. Door de breidames zijn 20 vrolijke dekens gehaakt en
gebreid, de ontvangst werd een feest.
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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.
Project borstprothese
Wij ontvangen graag nieuwe
borstprotheses inclusief BH's en
pruiken.

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,- per jaar.
Gezinnen krijgen dagelijks een
maaltijd.
Officiële gegevens:
Email: info@s-o-e-b.nl
Donaties zijn welkom op:
NL47 RABO 0309832632
KvK: 41173923
ANBI: 8043.02.753

Truien uitdelen
Helaas kon ons 2e geplande
bezoek om de kindertruien uit
te delen in de eerste week
van december niet doorgaan.
Caritas heeft vijf dorpen
voorgedragen waar kinderen
uit arme gezinnen in een
afterschool programma
worden opgevangen. Zij
krijgen daar een maaltijd en
hulp en aandacht bij het
huiswerk. We hebben er voor
gezorgd dat op 5 december
de kinderen verrast werden
met een trui, sjaal, muts of
poncho en de meisjes met
een aangeklede barbiepop.
Allemaal gemaakt door
breigroepen in Boskoop en
omgeving. Wat een
blijdschap!

Christian Endeavour Oradea
Een van de activiteiten is de
Elisabethgroep - een groep van
100 alleenstaande mensen. Dit
jaar financiert SOEB de koffie,
thee en een broodje of soep
tijdens de wekelijkse
bijeenkomsten. Tijdens de
pandemie worden ook kleine
voedselpakketjes bij hen thuis
bezorgd, omdat bijeenkomsten
niet altijd door kunnen gaan.
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