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Inhoud

Deze keer leest u niet in onze Nieuwsbrief, maar in ons Nieuwsblad. We 
hebben besloten om de naam te wijzigen, omdat we niet meer kunnen 
spreken van een nieuwsbrief. Het is in de loop van de tijd een magazine 
geworden, waarin we u uitgebreid informeren over de werkzaamheden 
van onze stichting. Als bestuur hebben we ook overwogen om dit blad in 
kleur uit te brengen, maar we willen ons ook onderscheiden van andere 
organisaties en houden het daarom in zwart-wit.
Ook in het achterliggende half jaar zijn er weer veel activiteiten geweest, 
waarover we u graag informeren. Zo was er de jaarlijkse voedselactie, 
diverse presentaties, een boekenverkoop, de jaarlijkse verkoop van gera-
niums en tuinplanten, zeer actieve breisters en natuurlijk een reis naar 
Roemenië. 
We namen afscheid van ons bestuurslid Jan-Pieter van der Waal, die een 
half jaar deel uitmaakte van ons bestuur, maar om persoonlijke reden wil-
de stoppen. Jan-Pieter, ook vanaf deze plaats hartelijk dank voor je inzet.

Ook van Marjan Doeleman namen we afscheid. Marjan maakte geen deel 
uit van het bestuur, maar speelde als coördinator sponsoring ouderen en 
gezinnen vele jaren een belangrijke rol in het werk dat gedaan mag wor-
den op het gebied van ondersteuning van deze groepen. Marjan, ook jij 
vanaf hier heel hartelijk bedankt voor alles wat je in de achterliggende 
jaren voor onze stichting hebt gedaan. Gelukkig kon ook in de vacature 
worden voorzien. Rianne Klippel - van Roon konden we in november 2015 
welkom heten in ons bestuur. Zij neemt de coördinatie van de sponsoring 
over van Marjan. We wensen zowel Jan-Pieter als Marjan van harte Gods 
zegen voor de toekomst. Ook Rianne van harte Gods zegen gewenst en 
we hopen op een goede samenwerking in het belang van onze naasten.

In april brachten we weer een werkbezoek aan Roemenië met deze keer 
ook een indrukwekkend bezoek aan Moldavië. U leest hierover meer in 
het reisverslag. We werden getroffen door de enorme armoede, maar ook 
de enorme inzet, betrokkenheid en warmte van de hulpverleners die we 
hebben ontmoet bij Ecce Homo in Cluj-Napoca alsook Pentru Tine in Boto-
sani. Ook bij de sociaal werkers Titi en Emanuel, waarmee we op bezoek 
gingen in de wijde omgeving van Botosani en Moldavië. 
In Moldavië werden we heel hartelijk ontvangen door de bewoners van 
een klein dorp, waar sinds een jaar een kerkelijke gemeente is ontstaan, 
die nu bestaat uit 25 leden die dagelijks bij elkaar komen voor het houden 
van een dienst. Ze doen dit in het huis van de kerkoudste. Inmiddels is dit 
huis te klein voor alle deelnemers en zijn ze op zoek naar een eigen ge-
bouw om daar de diensten te kunnen houden. 
Indrukwekkend was dat ze voor ons direct een dienst belegden, waar werd 
gezongen en gebeden en getuigd van de goedheid van de Heere bij deze 
mensen. Het kamertje puilde uit van de mensen met nog eens 9 bezoekers 
extra. Ondanks vele zorgen, armoede, misbruik en zelfs mensenhandel, 
mogen ze hun vertrouwen op God stellen. De dankbaarheid straalde uit 
de ogen van deze mensen, toen we ze een aantal Bijbels konden geven. 

Wim Klippel 

Van de voorzitter

Er is groot gebrek aan in Moldavië. Volgens Emanu-
el kan hij er zeker 1000 gebruiken (zie verder in dit 
Nieuwsblad). 

Bij onze terugkomst lazen we ter afsluiting van onze 
reis Psalm 127: “Een lied Hammaaloth, van Salomo.
Zo de HEERE het huis niet bouwt, tevergeefs arbeiden 
de bouwlieden daaraan: zo de HEERE de stad niet be-
waart, tevergeefs waakt de wachter.”
Van de HEERE alleen komt het slagen van ons werk, 
de voorspoed in onze broodwinning. Zonder Hem is 
alle werk, zorg en moeite tevergeefs. 
Dat Salomo bij het “bouwen van het huis” denkt aan 
de bouw van de tempel en zijn prachtige paleizen, 
kan wel zijn, maar als hij ook spreekt van het bewa-
ken en bewaren van de stad en de moeilijke bezighe-
den van de mensen, heeft hij oog voor het hele maat-
schappelijke leven. 
We mogen zien dat de Heere ook binnen de hulpver-
lening, zowel aan onze kant als aan de Roemeens-
Moldavische kant, nog bouwt en Zijn zegen geeft. Hij 
bouwt Zijn Gemeente en helpt in erbarmelijke om-
standigheden. 
Laten we allen die het moeilijk hebben, gedenken in 
onze gebeden.

Huisgemeente Moldavië
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Actie kerkgebouw
Tijdens de reis van april jl. bezochten we, zoals u in het verslag hebt kun-
nen lezen, Moldavië.
Een schokkende ervaring, maar ook een ervaring die verwondering op-
roept. Leidde Gods weg ons daarvoor naar dit voor ons onbekende land en 
onbekende mensen? Om te worden geconfronteerd met de grote nood, 
geen dak boven het hoofd, geen voedsel en nauwelijks kleding en dan de 
prangende vraag: “Hebben jullie Bijbels voor ons?”
Aan die vraag gaan we voldoen.
Maar de andere vraag: “Zouden jullie kunnen helpen met de koop van een 
huis, waarin we kerkdiensten kunnen gaan houden, zodat dat niet bij ie-
mand in huis hoeft, zittend op de bedden van de mensen of op de grond? 
Dan hebben we niet een huis van mensen, maar een huis van God.”

Als bestuur hebben we gevoeld dat we deze vraag positief moeten beant-
woorden en dus willen helpen.
De koopsom van het huis bedraagt € 2000,-. Daar zal nog een bedrag bij 
komen om het huis op te knappen en van stoelen en een preekstoel te 
voorzien.

Daarom hebben we nu de actie “KERKGEBOUW”.

Helpt u ook mee?
Maak dan uw gift over op rekeningnummer NL30INGB0670471046 o.v.v. KERK

Namens deze jonge gemeente in Moldavië, hartelijk dank!

  Bijbels voor Moldavië

Zoals u in dit blad kunt lezen, zijn we on-
langs in Moldavië geweest.
We werden daar geconfronteerd met de 
grote vraag naar Bijbels. 
Velen hebben wel het Nieuwe Testament, 
maar geen complete Bijbel.
Graag willen we deze mensen van Gods 
Woord voorzien.
Helpt u hieraan mee?
Doneert u dan € 10,- per Bijbel op rekening-
nummer NL30INGB0670471046 o.v.v. Bijbel.
Alvast hartelijk dank!

  Dozen uit Amsterdam

In de achterliggende periode mochten wij 
ettelijke dozen met kleding vanuit Amster-
dam ontvangen. Mevrouw Van Ankeren 
vult de ene na de andere verhuisdoos met 
kleding. Als de kleding niet nieuw is, wordt 
deze eerst netjes gewassen en gestreken. 
Het blijkt dat zij ook anderen in haar om-
geving enthousiast weet te maken. Zo zijn 
ook mevrouw Greebe, de heer De Jonge en 
de heer Snijder bij het werk betrokken. Op 
de foto zijn enkele dozen te zien, die tijdens 
het laden van het transport van 24 maart jl. 
in de vrachtwagen ‘verdw ijnen’. Namens 
het bestuur, heel hartelijk dank voor uw in-
zet en betrokkenheid.
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Op 25 maart jongstleden vertrok er weer een transport 
met hulpgoederen naar Cluj-Napoca.
De goederen bestonden vooral uit dozen kleding, veel 
breiwerk, schoenen, speelgoed en ook medicijnen en in-
continentiemateriaal. Daarnaast was er een prachtige ta-
feltennistafel, die bestemd was voor de kinderopvang in 
Botosani. Met ruim 20 mensen was binnen 2 uur de con-
tainer van 67 m3 vol. Er werd weer erg hard gewerkt. Het 
bijzondere aan dit transport was dat er een zeecontainer 
werd gebruikt van 40ft (ca. 12 meter) lang.
Deze container was een gift van Quist Maritime Services en 
Vanderperk Groep ten bate van een project voor kinderen 
van Pata Rat. In juli a.s. volgt nog een tweede container. 
Met deze twee containers en daartussen een overkapping, 
wordt een plaats gerealiseerd waar voor kinderen een va-
kantiekamp kan worden georganiseerd. In oktober 2015 
kwamen we tijdens een bezoek aan Roemenië bij Mariëlle 
Spek, een bekende van een deelnemer aan de reis, die nu 
al 1½ jaar werkt bij de kinderen van Pata Rat. Veel lezers 
zullen zich wellicht onze verhalen over Pata Rat nog herin-
neren. Dit is een gemeenschap van intussen meer dan 2000 
mensen, die wonen bij de vuilnisbelt van Cluj-Napoca. Ze 
wonen onder erbarmelijke omstandigheden in krotjes en 
leven van wat ze verzamelen op de vuilnisbelt.
Mariëlle werkt samen met Frank Stout, een Nederlandse 
man, die daar inmiddels meer dan 5 jaar werkzaam is en 
zich enorm inzet om hulp te bieden aan de mensen en 
vooral de kinderen daar.
Om de kinderen tijdens de vakantie even uit hun ellendig 
bestaan te halen, wil hij vakantiekampen organiseren voor 
hen. Op een afstand van een kleine 10 kilometer van Cluj-

Napoca, heeft hij een geschikte plaats in het dorp Boju, 
waar een onderkomen te realiseren is.
Toen wij tijdens ons bezoek vroegen wat we voor hem 
konden doen, vroeg hij heel beschroomd of het mogelijk 
was dat we voor een tweetal containers zouden kunnen 
zorgen. Het kopen van een container in Roemenië is 2½ 
keer zo duur als hier in Nederland.
Terug in Nederland zijn we wat rond gaan vragen en al 
snel werd door eerder genoemde bedrijven gemeld dat zij 
containers wilden schenken.
De eerste container werd gevuld met goederen voor Roe-
menië, waardoor het een transport werd die niet duurder 
was dan onze reguliere transporten. Dit zal ook aan de 
orde zijn bij de tweede container die nog volgt.
Nugteren Transport te Alblasserdam was bereid om de con-
tainer op te halen in het Rotterdamse havengebied, deze 
te laden bij onze loods en daarna op hun bedrijfsterrein te 
parkeren. Vervolgens werd de container door E. van Wijk 
Logistics opgehaald, die de container op de plaats van be-
stemming zou brengen.
Op 24 maart geladen, op 25 maart opgehaald en op 30 
maart gelost bij Ecce Homo in Cluj-Napoca en daarna 
met een grote kraan op de plaats van bestemming van 
de vrachtwagen gehaald. Dit kostte nog wel wat moeite, 
maar met de inzet van veel mensen is het allemaal gelukt.
We hopen dat deze container aan zijn doel mag voldoen 
ten nutte van de kinderen van Pata Rat.

Iedereen die hierbij was betrokken, met laden, beschik-
baar stellen van de container, transport of het in orde ma-
ken van de papieren, heel hartelijk dank!

Transport
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Reisverslag Roemenië
Op 7 april was het eindelijk zover en verza-
melden we ons om 6.00 uur bij Wim Klippel 
thuis. Na met elkaar Psalm 121 te hebben 
gelezen en een zegen te hebben gevraagd 
voor onze reis, reden we  om 6.15 uur rich-
ting Eindhoven Airport. 
Na een korte file parkeerden we de auto’s 
bij Q-Park, vanwaar we met een taxi naar 
de luchthaven werden gebracht.
Omdat er veel vluchten vroeg op de dag 
vertrokken, duurde het lang voordat we 
door de controle waren en haalden we net 
op tijd ons vliegtuig. 
Vlak voordat we het vliegtuig instapten, 
kwam Adriaan Dekker er achter dat hij 

zijn telefoon kwijt was. We hadden helaas 
geen tijd meer om terug te gaan naar de 
douane om naar de telefoon te vragen. La-
ter bleek dat de telefoon in een bakje was 
blijven liggen bij de controle en bij terug-
komst konden we die gelukkig ophalen. 
Helaas kon Adriaan daardoor geen foto’s 
maken gedurende deze reis.
Na een voorspoedige vlucht kwamen we 
om 12.10 uur (Roemeense tijd) aan in Cluj-
Napoca. Door Razvan werden we opge-
haald bij het vliegveld en naar Ecce Homo 
gebracht. Hier werden we warm welkom 
geheten door Liviu, Antoanella en de rest 
van het personeel. Na de lunch zijn we 

V.l.n.r. Roelie Gouweloos, Corina Gou-

weloos, Wim Klippel, Adriaan Dekker,  

Mirjam Egas, Rianne Klippel en Cees 

van der Steldt

Adriaan Dekker en Mirjam Egas, 
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Reisverslag Roemenië
meteen op weg gegaan naar de apotheek van Rodika. We 
hebben een rondleiding gehad en Rodika vertelde ons over 
de ontwikkelingen van de apotheek. Rodika gaf aan dat er 
steeds minder mensen bij de apotheek langskomen, omdat 
ziekenhuizen meer medicijnen aanbieden. De medicijnen die 
vanuit Ridderkerk komen, hebben vaak nog maar een korte 
houdbaarheidstermijn. We leggen uit dat dit komt doordat 
er maar één keer per jaar een transport gaat, waardoor de 
medicatie lang in de opslag staat. We zullen hiervoor een 
oplossing moeten zoeken. Heel voorzichtig probeerden we 
achter de leeftijd van Rodica te komen. Omdat we het niet 
rechtstreeks wilden vragen (we zijn per slot van rekening fat-
soenlijke Hollanders), deden we het zogenaamd slinks en ze 
vertelde ons dat ze 68 jaar oud is. Wat een energie heeft zij 
en dat nog op die leeftijd!  We kregen koffie aangeboden, 
wat Adriaan minder lekker vond en ook liet blijken.
Na koffie te hebben gekregen, zijn we op weg gegaan naar 
Pata Rât, waar we werden ontvangen door Frank Stout. Pata 
Rât is de krottenwijk bij de vuilnisbelt van Cluj-Napoca, waar 
inmiddels meer dan 2000 mensen in krotjes wonen. Deze 
middag was er een programma voor de kinderen van Pata 
Rât, maar helaas was dat net afgelopen toen we arriveerden.  
We hebben wel het activiteitengebouw gezien, waar Frank 
en Mariëlle Spek, afkomstig uit Puttershoek en sinds ander-
half jaar werkzaam op Pata Rât, hun fantastische werk doen. 
Zij bieden activiteiten voor de kinderen, die daarmee even uit 
hun erbarmelijke leefomstandigheden worden gehaald en 
ook in aanraking komen met het Evangelie. In maart dit jaar 
werd een container vanuit Ridderkerk verzonden die nu op 
een kleine 10 km. buiten Cluj-Napoca in het dorp Boju staat. 

We gingen daar even een kijkje nemen en hoorden van Frank 
over zijn plan om daar een vakantiekamp voor de kinderen 
te maken. Daarvoor heeft hij nog een container nodig om 
slaapplaatsen te kunnen creëren. Vervolgens wil hij tussen de 
beide containers een overkapping maken, waar activiteiten 
kunnen worden gehouden. In juli a.s. hopen we de tweede 
container te versturen. Frank, afkomstig uit Zwijndrecht,  ver-
telde ons over zijn vele plannen en nieuwe ideeën. We waren 
erg onder de indruk van zijn enthousiasme en betrokkenheid 
bij zijn moeilijke, maar mooie werk. Nadat we met elkaar ge-
geten hadden en de avond met elkaar hadden afgesloten, 
zijn we gaan slapen.
Cees kwam er deze nacht al achter dat hij toch wel zou moe-
ten wennen aan het slapen met twee andere mannen op een 
kamer, die allebei met een antisnurkapparaat op in bed lig-
gen. Gesnurk veel minder, maar wel steeds gepuf. Dus sla-
pen….ho maar….!

Vrijdag 8 april gingen we op tijd uit de veren en zijn na het 
ontbijt in twee groepen vertrokken om gezinnen en oude-
ren, die worden gesponsord, te bezoeken. We hebben veel 
bijzondere en heftige dingen gezien. Het verhaal van een 
moeder en dochter met schizofrenie raakte ons. Het was erg 
confronterend om te zien hoe zij in een kleine ruimte leven. 
In de keuken was amper plaats voor één persoon en op de 
voordeur zat niet eens een slot. De andere groep trof een 
samengesteld gezin aan, wat bestond uit twintig personen.  
Deze mensen wonen met elkaar in twee kamertjes zonder 
water en stroom en geen douche. We konden het bijna niet 
aanzien; ze lagen daar gewoon op de grond, terwijl vieze 

7 – 14 april 2016
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beesten tegen de muren opliepen. Het was verschrikkelijk! 
Een oud vrouwtje dat we bezochten vroeg of Wim misschien 
dominee was. Dit veroorzaakte uiteraard grote hilariteit bij 
de rest van de groep en was tevens de eerste reden voor Ri-
anne om de slappe lach te krijgen (en dat zou nog heel vaak 
gebeuren).
We brachten een voedselpakket bij een gezin dat woont in 
een garage op de betonnen vloer. Helemaal ontdaan gingen 
we terug naar Ecce Homo.
Uit wat we hebben gezien, blijkt dat financiële hulp en soci-
ale begeleiding aan ouderen en ook gezinnen onverminderd 
hard nodig blijft.
Om 16.00 uur zijn we op bezoek gegaan bij het kinderte-
huis A-Mic en La Noi. We hebben met de kinderen gespeeld, 
cadeautjes uitgedeeld en Cees en Adriaan hebben zelfs nog 
een potje gevoetbald met een aantal kinderen. Rianne Klip-
pel en Corina Gouweloos hebben hier hun sponsorkind ont-
moet. Het sponsorkind van Corina was op die dag zelfs jarig. 
Corina had een leuk cadeautje voor haar en we hebben haar 
allemaal nog even gefeliciteerd.
’s Avonds was er nog een gesprek met Liviu, waarin de di-
verse projecten die door onze stichting worden gesteund, 
werden besproken.

Nadat we met elkaar deze dag de revue hebben laten pas-
seren, kwam ook de tweede dag van onze reis ten einde.

Zaterdag 9 april was één van de dagen dat Roelie, alias ‘moe-
der overste’, voor dag en dauw opstond om ervoor te zorgen 
dat de hele groep voorzien was van een goedgevulde maag, 
koffie en lekkernijen voor onderweg. Zonder haar zou daar 
niet veel van terecht gekomen zijn. We vertrokken om 8.00 
uur om van Cluj-Napoca naar Botosani te rijden, een rit van 
ongeveer 450 km. Onderweg zijn we langs Lacu Roşu en de 
Bicaz-kloof gereden. De natuur en de bergen waren soms 
adembenemend mooi. Aan het begin van de avond kwamen 
we na een voorspoedige tocht aan bij ons pension Casa Lux 
in Botosani. We hebben hier Sebastian, zijn vrouw Diana en 
hun 9 maanden oude Sara ontmoet. 
Na een kort fotomoment hebben we gegeten en de dag met 
elkaar afgesloten.

Op zondag 10 april werden we om 8.30 uur opgehaald door 
Sebastian, die ons naar de kerk van broeder Marcel bracht. 
Nadat we anderhalf uur over hele slechte wegen gereden 
hadden, kwamen we aan in een klein dorp (Balint). De vader 
van Sebastian, Laurentiu, en Sebastian zelf hebben tijdens 
de kerkdienst gesproken over Psalm 133 en Lucas 14.  Na de 

dienst kregen we wat drinken, brood en koekjes. We hebben 
samen met de mensen die de dienst hadden bijgewoond voor 
de kerk een groepsfoto gemaakt. 
Toen we hier een jaar geleden ook waren, moesten ze nog 
beginnen met de bouw van het kerkje, waarin we nu de 
dienst bijwoonden. De stoelen waarmee de kerkzaal is uit-
gerust, zijn via Stichting Draagt Elkanders lasten, uit het Her-
vormd Centrum te Hardinxveld-Giessendam gekomen.
Na de dienst zijn we met Sebastian en Laurentiu naar het 
huis van broeder Marcel gegaan. Daar hebben we geluncht. 
Tijdens de lunch werd over van alles en nog wat gesproken 
en één van ons, zijn naam begint met een A, vroeg regel-
matig: “Mag ik ook wat zeggen”? Om 17.00 uur waren we 
weer terug bij ons pension, waar we drie kwartier bij moch-
ten komen. Om 17.45 uur zijn we naar de kerk van Sebastian 
en Diana gegaan. Tijdens de dienst hebben de jongsten van 
de kerk en de jongeren een aantal keren gezongen en een 
versje opgezegd. De preek ging tijdens deze dienst  over Jo-
hannes 12. Na afloop van de dienst hebben we met elkaar 
gegeten en de dag met z’n allen afgesloten.

Maandag 11 april zijn we na het ontbijt in ons pension naar 
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Pentru Tine gegaan, de woon-werkplek van Sebastian en Di-
ana. We kregen een rondleiding door het gebouw en konden 
met eigen ogen zien hoeveel werk hier het laatste jaar weer 
was gedaan. De benedenverdieping is helemaal aangepast. 
Er zijn twee ruimtes gemaakt waar mensen die er komen hel-
pen, kunnen slapen. Daarnaast is er ook een doucheruimte 
vervaardigd. Er is een mooie ruimte waar wat sporttoestel-
len staan, waar de kinderen gebruik van kunnen maken. Se-
bastian wil hier ook volwassenen de gelegenheid geven om 
hier te komen fitnessen. Zodoende wordt Pentru Tine een 
christelijke, multifunctionele organisatie, waar allerlei bewo-
ners vanuit de stad in aanraking komen met het Evangelie. 
Ook de bibliotheek, die hij sinds een jaar aan het inrichten 
is, functioneert al. De kinderen en medewerkers, maar ook 
mensen ‘van buitenaf’ kunnen hier christelijke lectuur inzien. 
Omdat we van christelijke boekhandel ‘De Kandelaar’ in Rid-
derkerk ieder jaar een bedrag krijgen voor evangelisatielec-
tuur, konden we een toezegging doen van € 500,-. Hiervoor 
kan Sebastian de boekenvoorraad aanvullen dit jaar.

De kinderen van Pentru Tine waren helaas niet aanwezig 
i.v.m. heersende geelzucht. Sinds een paar maanden heerst 
deze besmettelijke ziekte in het woonblok, waar een aantal 
van de kinderen vandaan komt. Oorzaak is de slechte sani-
taire voorziening in de flat, waar zeer veel mensen op een 
heel kleine oppervlakte wonen met maar één douche en één 
toilet. De overheid zoekt naar oplossingen, maar het kan wel 
tot de zomer duren voordat de kinderen weer naar Pentru 
Tine kunnen en het besmettingsgevaar geweken is.
We hebben een aantal voedselpakketten samengesteld en 
zijn daarna met Sebastian op weg gegaan. Op de planning 
stond dat we drie bijzondere gezinnen gingen bezoeken. 
Voordat we op weg gingen, hebben we een goede vriend 
van Sebastian, Titi, opgehaald. Titi begeleidt een aantal ge-
zinnen als sociaal werker.  Na ruim een uur rijden, kwamen 
we aan bij het eerste gezin. We hoorden het heftige verhaal 
van twee ouders die twee dochters verloren tijdens een brand 
in hun huis. We zijn eerst gaan kijken bij het afgebrande huis. 
Dat was erg heftig om te zien. Vooral een zwart rouwstrikje 
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om de stijl in een raam ontroerde ons. Daarna zijn we naar 
het nieuwe huis van de ouders gegaan. Dit huis hebben ze 
gekregen van de burgemeester en wordt nog verbouwd en 
gerenoveerd. In een kleine ruimte naast het huis troffen we 
de ouders met hun zes maanden oude dochtertje aan. In de 
ogen van de moeder was machteloosheid en ongeloof te 
zien. Het was voor iedereen erg confronterend en heftig om 
deze mensen te ontmoeten.
We zijn dezelfde weg weer teruggereden en kregen bij Titi 
thuis een traditionele Roemeense lunch aangeboden. We 
kregen donkere worstjes met mamaliga (maispuree) en sala-
de. De jongste uit ons gezelschap kon het niet zo waarderen 
en daarom werd er voor haar ingemaakt vlees uit de kelder 
gehaald. Toen ze het proefde zei ze:  “Ieuw, die kip is koud!” 
Het was overigens kalkoen. De anderen konden dit traditio-
nele eten wel waarderen.
Als toetje waren er ingemaakte pruimen: heerlijk!
Na het eten zijn we verder gereden naar nog een aantal ge-
zinnen. We hebben een gezin bezocht wat bestaat uit zeven 
personen met allemaal een verstandelijke beperking. Het 
was erg om te zien hoe deze mensen leefden op hun eigen 
manier. Je voelt je machteloos als je daar rondloopt.  Als ‘tus-
sendoortje’ gingen we langs bij een gezin met zestien kinde-
ren. Ze woonden op een boerderij en hadden wel 100 geiten, 
schapen, paarden en vooral ook veel honden. Er lag midden 
op het erf zomaar een dood schaap, waarvan de kop half 
afgevreten was door de honden. Ondanks alles hadden deze 
mensen het niet slecht.
Vervolgens zijn we bij een sponsorgezin geweest met tien 
kinderen. Niet alle kinderen waren aanwezig in verband met 
school. Door de regen en het slechte wegdek was de weg 
naar dit gezin niet bepaald een pretje. Het gezin wordt ge-
holpen met het uitbreiden van hun huis, zodat er meer plaats 
is voor de kinderen. Ook de dieren van dit gezin krijgen een 
nieuw verblijf. We hebben wat speelgoed en andere spullen 
uitgedeeld, maar ook een Bijbel waarvoor ze heel dankbaar 
waren. De grond om het huis van dit gezin bestond uit een 
dikke laag modder. Met onze vieze schoenen moesten we na 
afloop van het bezoek weer terug de bus in. Na een lange 
en bijzondere dag zijn we weer teruggereden naar Pentru 
Tine. De toestand van de wegen werd kenmerkend beschre-
ven toen iemand zei dat degene die in het midden van de 
bus zaten als ‘cocktails’ aankwamen en zij die achterin zaten 
als ‘milkshakes’. 
De volgende dag zouden we naar Moldavië gaan en iemand 
bedacht opeens dat daarvoor een paspoort nodig zou zijn en 
dat je waarschijnlijk niet met een ID-kaart de grens over kon.

Het werd gevraagd aan Sebastian en die bevestigde dit. Di-
ana heeft echter met het consulaat gebeld en daar werd ver-
teld dat men met recent uitgegeven ID-kaarten wel de grens 
over mocht. Omdat Mirjam en Adriaan een ID-kaart hadden, 
moesten we even kijken of ze recent genoeg waren. Voor 
Mirjam was dit geen probleem, maar Adriaan had wat moei-
te om die te vinden. Hij had zijn ID-kaart in een tasje, wat hij 
op een beetje vreemde, maar wel veilige plaats bewaarde. 
Ter plekke ging zijn broek open en toverde hij, tot grote hila-
riteit uiteraard, zijn ID-kaart tevoorschijn (en met alweer de 
‘slappe’ lach tot gevolg). “Daar zakt toch je broek van af”. 
Gelukkig kon dus zowel Adriaan als Mirjam gewoon mee.
Nadat we aangekomen waren in het pension, kwam ook aan 
deze dag een einde. 

Het was al dinsdag 12 april en we waren heel vroeg opge-
staan. Om zeven uur waren we al vertrokken naar Molda-
vië. Het was de eerste keer dat we een bezoek aan dit meest 
arme land van Europa gingen brengen. Emanuel, een vriend 
van Sebastian, ging met ons mee om ons een aantal van zijn 
projecten te laten zien. Emanuel werkt voor de stichting 
Open Doors, maar buiten zijn werk voor Open Doors doet 
hij heel veel voor de meest kansarmen in Moldavië. Hij heeft 
daar inmiddels vele contacten. Na een uitgebreide controle 
bij de grens, die anderhalf uur duurde, reden we dit prach-
tige land binnen.
Emanuel bracht ons naar het ‘huis’ van een moeder met een 
doofstomme dochter. De bouwval waarin zij leven is bijna 
onbeschrijfelijk.
We kwamen in een huis zonder inrichting met alleen wat 
vodden op de grond waar ze blijkbaar sliepen. Geen deuren, 
geen ramen en het schokkendste: zelfs geen dak meer op het 
huis.  De bewoners waren niet thuis, maar ergens naar eten 
gaan zoeken.
De buurvrouw van deze mensen vertelde ons het verhaal van 
haar driejarige dochtertje, die door een overdosis inentingen 
niet meer kon lopen en praten. De artsen geloven haar niet 
en willen hun fouten niet toegeven. Het meisje was erg zielig 
om te zien. We hadden allemaal veel medelijden met haar.
Emanuel bracht ons daarna naar een klein dorpje, waar we 
een mogelijk nieuw kerkgebouw hebben bekeken. Ook zijn 
we op bezoek geweest bij de mensen bij wie nu in de huiska-
mer   dagelijks 25 mensen voor een dienst bij elkaar komen in 
een hele kleine ruimte (20 m2). Deze gemeente bestaat pas 
een jaar en groeit snel. De voorganger vertelde ons hoe hij 
op bijzondere wijze tot geloof is gekomen.
Ook hoorden we het verhaal van Lavinia (22 jaar). Ze vertelde 
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ons dat ze op haar vijftiende tot twee keer toe verkocht werd 
door haar vader en later door haar broer voor € 15,- en een 
fles whisky. Tijdens het groepsgebed gaf ze ons kippenvel 
met haar vurige gebed. Het was erg bijzonder en confronte-
rend om te zien dat zo’n jonge vrouw, die zoveel mee moest 
maken, zo’n sterk geloof had. Deze bijzondere gebeurtenis 
heeft ons met de neus op de feiten gedrukt. Hoe groot is 
ons geloof in vergelijking met deze mensen die helemaal 
niks hebben? Voor iedereen was deze ontmoeting één van 
de meest bijzondere en heftigste van de hele reis. Als ‘tus-
sendoortje’ hebben we in Soroca het kasteel Soroca bezocht. 
Het ging speciaal voor ons open en de gids, die vooraf waar-
schijnlijk spraakwater had gedronken, vertelde over de lange 
geschiedenis van het kasteel. Na deze bezichtiging hebben 
we anderhalf uur gereden naar Singerei. Daar bezochten we 
Social Centre Elim. De mensen, een echtpaar, zijn daar al 22 
jaar werkzaam voor kinderen. Iedere zondag worden er tus-
sen de 500 en de 1000 kinderen met bussen naar het kerk-
gebouw van Elim gebracht. En dat terwijl ze 22 jaar geleden 
begonnen met vijf kinderen! De touringcars zijn heel slecht; 
je keek op sommige plekken door de bodem op de grond. 
Per bus met officieel 33 plaatsen worden iedere zondag 100 
kinderen vervoerd uit de wijde omgeving. Ze krijgen allemaal 
een maaltijd en wonen de speciale kinderkerkdienst bij. Na 
een lange dag kwamen we om 22.45 uur weer aan bij Pen-
tru Tine. Daar kregen we een warme maaltijd. In het pension 
hebben we de dag met elkaar afgesloten en nagepraat over 
alle dingen die we meegemaakt hadden. Zodoende gingen 
we pas in de vroege uurtjes naar bed.

Woensdag 13 april vertrokken we na een warm afscheid van 
onze vrienden daar naar Cluj-Napoca. We reden door het 
mooie heuvellandschap en over een schitterende bergpas. 
Hier stopten we bij een uitzichtpunt hoog in de pas. Ieder-
een genoot van het prachtige uitzicht en er werden foto’s 
gemaakt van alle koppels: moeder/dochter, opa/kleindochter 
en schoonvader/schoondochter. Alleen Cees was ‘maar’ al-
leen als ‘Remy’ van der Steldt.
Overigens filmde en fotografeerde Cees er wat op los. Schit-
terende foto’s van het land, personen, natuur, armoede en 
soms ook bepaalde lichaamsdelen werden door hem ge-
maakt. Het leuke was dat tijdens dit fotomoment iemand die 
nooit rookt, ineens als volleerd rookster met een sigaret werd 
‘vereeuwigd’.
Om 18.00 uur kwamen we weer aan bij Ecce Homo, waar we 
met een aantal medewerkers hebben gegeten. Na een gezel-
lige maaltijd en avond hebben we afscheid genomen van al 

deze geweldige mensen en zijn we na een korte evaluatie 
van de reis gaan slapen.

14 april is de dag dat we alweer naar huis reizen. De wek-
ker had om 4.45 uur moeten aflopen, maar helaas stond hij 
niet op de goede dag. Gelukkig had iemand zijn wekker op 
5.00 uur gezet, zodat we alsnog net op tijd wakker waren om 
onze vlucht te kunnen halen. Na een snelle kop koffie wer-
den we om 5.30 uur bij Ecce Homo opgehaald door Razvan. 
We werden naar het vliegveld gebracht en zijn om 7.10 uur 
vertrokken naar Eindhoven. Na een goede vlucht kwamen 
we om 8.10 uur aan op Nederlandse bodem. Gelukkig was de 
telefoon van Adriaan bij de douane gevonden. In Ridderkerk 
hebben we de reis afgesloten met het lezen van Psalm 127 
en dankgebed. Iedereen is daarna naar huis gegaan om alle 
indrukken, die op deze reis werden opgedaan, te verwerken. 
Het was een reis met een lach… en een met een traan…
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Deze keer ben ik, Joke van der Weiden, een middag op bezoek geweest bij ‘t Hoochhuis in Alblasserdam. Daar zit 
een vaste groep mensen die voor Roemenië breit. Zelf heb ik mee zitten haken en heb ik extra nieuwsbladen uit-
gedeeld. Er zijn veel mooie truien ingeleverd door deze groep. De breisters zijn erg enthousiast. Hierbij wil ik ook 
iedereen uit heel onze regio bedanken voor het vele breiwerk dat is ingeleverd. Ook de PCOB afd. Alblasserdam, 
die nu een jaar bestaat, deed weer mee. Vergeet daarnaast zanggroep Gloria uit Ridderkerk niet, waar ook heel 
veel truien en dekens zijn ingeleverd voor de arme mensen in Roemenië. Tevens kwamen wantjes en sokjes binnen 
waar we om gevraagd hadden. Dit blijft altijd wel nodig. Namens onze mensen in Roemenië heel hartelijk bedankt 
allemaal. 

Joke van der Weiden

Nieuws 
van de 
breigroep

De breiclub van het Hoochhuis in Alblasserdam heeft weer heel 
veel truien ingeleverd. Zij breien al jaren voor onze Stichting. 
Heb een middagje meegebreid en Roemenie-nieuws uitge-
deeld.
Hartelijk dank voor al het werk wat jullie gedaan hebben voor 
Roemenie.

Mevr. C. Vink van zanggroep Gloria breit heel veel voor 
Roemenie. Veel truitjes vestjes wantjes en sokjes heeft zij 
al meegegeven. Hartelijk bedankt namens de mensen in 
Roemenië

Namens onze mensen 

in Roemenië heel hartelijk 

bedankt allemaal. 
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Een nieuwe breigroep is actief in Ridderkerk

Door één van mijn uitsorteerders werd ik attent gemaakt 
op een groepje dames, die voor Roemenië aan het breien 
was geslagen. Deze dames kwamen in eerste instantie 1x per 
maand bij elkaar in een zaaltje van de Levensbron te Rid-
derkerk, maar omdat de dames allemaal boven de 80 jaar 
zijn - en zelfs één van 93 (!) - en ze niet allemaal zo mobiel 
zijn, wordt er nu bij één van de dames thuis gebreid. Ik mocht 
dus thuis komen om het één en ander te bekijken.  De da-
mes lieten zien wat ze de afgelopen maand gemaakt hadden 
en waar ze op dit moment mee bezig waren. De moeilijkste 
termen gingen in het rond: ribbelsteek, patentsteek of valse 

patentsteek, kabelsteek, boordpatroon en ga zo maar door. 
Het enige wat ik wist, was rechts en averechts, maar vraag 
me niet hoe het moet! Blij dat er nog veel dames zijn die het 
wel weten en er prachtige dingen van maken. Van de diaco-
nie van de Levensbron hebben ze toezegging gekregen voor 
het kopen van wol voor 4 grote dekens. Voor de rest krijgen 
ze of kopen ze zelf wol. Dames, die niet met name genoemd 
willen worden, heel hartelijk bedankt voor de prachtige spul-
len die onder jullie handen gemaakt worden. Wij hopen ze 
allemaal mee te nemen naar Roemenië om ze daar uit te de-
len aan de inwoners die het erg zwaar hebben.

Roelie Gouweloos
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Stichting Draagt Elkanders Lasten kan niet achterblijven om 
ook op social media meer bekendheid te krijgen. In de vorm 
van Facebook kan heel de wereld meelezen wat deze stich-
ting uitdraagt.
Op 31 januari 2013 is er een account aangemaakt, echter 
werden er zelden berichten op geplaatst. En dat is ook mij 
niet ontgaan. Reden genoeg om mezelf eens voor te stellen 
als beheerder van de Facebook-pagina van Stichting Draagt 
Elkanders Lasten.
Mijn naam is Peter Gouweloos. Doordat mijn moeder zich 
al jaren inzet voor de stichting, ben ik me ook meer gaan 
verdiepen in de visie van de stichting en hoe ze Gods liefde 
uitdraagt voor de arme medemens in Roemenië. En omdat 
iedereen mag weten welk mooi werk er verzet wordt, heb 
ik in januari 2015 aangeboden om me te verdiepen in social 
media. Nadat het besproken was tijdens een bestuursverga-
dering en ik de inloggegevens ontvangen had, ben ik op 1 
maart 2015 officieel de nieuwe beheerder geworden van de 
Facebook-pagina van Stichting Draagt Elkanders Lasten.  

In het jaar dat ik nu beheerder ben, probeer ik u zoveel mo-
gelijk op de hoogte te houden over het werk van de stichting.  
Dankzij de goed onderhouden website en bestuursleden die 
me op de hoogte houden van nieuwe ontwikkelingen, kan 
ik elke week weer prachtig nieuws brengen. Zo kan ik u op 
de hoogte houden van activiteiten vanuit de stichting. Denk 
daarbij aan een geraniummarkt, informatieavond of vracht-
wagen laden. Via statistieken is goed te zien dat er vele men-

sen de berichten lezen. Soms bereikt een bericht (slechts) 150 
mensen, maar bij berichten over nieuwe ontwikkelingen van 
de stichting bereikt het bericht wel meer dan 1000 mensen.
Dankzij social media is het ook mogelijk geworden dat de 
Roemenië-gangers tijdens de reizen elke dag een verslag 
kunnen plaatsen. Eén van de reizigers wordt dan mede re-
dacteur van de Facebook-pagina en kan ons dan in Neder-
land op de hoogte houden van de activiteiten in Roemenië. 
En dat terwijl we op dat moment ruim 1800 kilometer van ze 
verwijderd zijn. Deze berichten hebben overigens het groot-
ste bereik aan mensen. Doordat veel mensen het bericht ‘li-
ken’ of een reactie plaatsen, komt het op hun tijdlijn te staan 
en zo zien hun Facebook-vrienden het ook weer.
Terwijl er 85 volgers waren op het moment dat ik beheerder 
werd, zijn er op het moment van schrijven in totaal 147 vol-
gers op de Facebook-pagina, waarvan er ook een aantal uit 
Roemenië afkomstig is. Het is geweldig om te zien dat er elke 
maand toch weer een aantal bij komt.  
Uiteindelijk heb ik één mooi doel voor ogen en dat is om 
via dit medium zoveel mogelijk mensen te bereiken. Mensen 
over de hele wereld, die kunnen zien dat Stichting Draagt 
Elkanders Lasten de medemens in Roemenië wil helpen. En al 
is de kracht van social media nog zo groot, zonder de kracht 
van onze grote God kan de stichting dit werk niet doen.
Bent u nog geen volger van de Facebook-pagina? Zoek dan 
snel onder de naam ‘Stichting Draagt Elkanders Lasten’. Zo 
mist u nooit meer iets over de stichting en haar werk, dat in 
Zijn naam gedaan mag worden.

De kracht van social media
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Traditiegetrouw organiseren we weer een informatieavond. Het is een niet meer weg te denken gewoonte om na 

iedere Roemenië-reis zo’n avond te organiseren. Op deze avond wordt u weer helemaal bijgepraat over alle ontwik-

kelingen die zich voordoen op het gebied van onze hulpverlening aan de meest kansarmen in Roemenië. Aan de 

hand van een video en een presentatie, maken we u deelgenoot van de reis die van 7 t/m 14 april jl. gemaakt is. Het is 

een ongelooflijk indrukwekkende reis geweest. Voor het eerst in onze geschiedenis hebben we een 
bezoek gebracht aan Moldavië. De situatie in dit land is nog schrijnender dan in Roemenië! Met behulp van 

een presentatie zullen wij u meer bijzonderheden vertellen van de bezochte projecten en de zeer schrijnende situaties 

van de bezochte ouderen en gezinnen in Roemenië en Moldavië. Bij deze wordt u van harte uitgenodigd om deze 

avond te bezoeken en van uw belangstelling blijk te geven. Neem gerust familie, vrienden en kennissen mee. Aan het 

einde van de avond wordt er een collecte gehouden. Ook zal de verkooptafel aanwezig zijn.

Informatieavond
Stichting Draagt Elkanders Lasten

D.V. dinsdag 21 juni 2016 

Plaats: “De Riederborgh”

Boksdoornstraat 2 te Ridderkerk

Aanvang: 19.45 uur

Zangavond Singelkerk te Ridderkerk D.V. 1 oktober 2016
t.b.v. Stichting Draagt Elkanders Lasten

M.m.v. Ridderkerks mannenkoor
Dirigent:  Henri Adema
Organist:  Bert Roest

Chr. Gem. koor Met Hart en Stem uit Slikkerveer
Dirigente:  Esther de Bel
Organist:  Wim Boogaard
Harp:  Elsbeth Verheij
Leiding:  Dhr. I. Kole
Aanvang:  19.30
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Het is inmiddels 15 jaar geleden dat Jannie Vermeulen (1940) 
is begonnen om voor onze stichting kleding te gaan sorte-
ren. Destijds woonde Jannie op een steenworp afstand van 
Arie van Nes, de vorige bewoner van de boerderij waar we 
een stuk van een loods huren. 

Tijdens een praatje met Arie, maakte hij Jannie erop attent 
wat er in zijn schuur gebeurde. Een nicht van Jannie, Jan-
nie Kruithof, was ondertussen ook al aan het sorteren ge-
slagen. Op de uitnodiging om ook te gaan sorteren, heeft 
ze tot op de dag van vandaag gehoor gegeven. Vrijwilligers-
werk voor Roemenië; had Jannie enig idee hoe de situatie 
in Roemenië was? Jazeker! Jannie was een keer samen met 
haar man, Dick, met een zangreis naar Roemenië geweest. 
Was het wel zo arm daar? Jannie en Dick verbleven in luxe 
hotels. Er werd gezongen in prachtige Roemeense kerken. 

Armoede? Doordat Jannie met het werk voor Roemenië in 
aanraking kwam, wilde ze ook weleens de andere kant van 
Roemenië zien. Zo geschiedde het dat Jannie en Dick enkele 
malen meegegaan zijn met een delegatie van het bestuur. 
Deze reizen hebben een onuitwisbare indruk achtergelaten: 
ontroerende momenten, de situaties en leefomstandighe-
den van de arme gezinnen waren verschrikkelijk. Ook was 
er sprake van mooie momenten. Het passen van brillen bij 
ouden van dagen? Niks doormeten welke sterkte e.d., maar 
gewoon proberen. Je merkte wel aan de reacties of ze be-
ter zagen…… Soms ging er een wereld voor hen open! Ook 
waren er angstige momenten, zoals die keer in Boekarest. 
Ze bezochten straatkinderen: “Wat?! Gaan we het riool in? 
Voor geen goud. Ik ga niet mee!” Jannie zou dan wel op de 
auto passen. Warempel. Ze gaan echt het riool in. Eén voor 
één lieten de Roemeniëgangers zich in het riool zakken. Toen 

Jannie Vermeulen
                15 jaar sorteren

Een vrijwilligster spreekt
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Zoals u reeds eerder in dit nieuwsblad hebt kunnen lezen, heeft Marjan Doele-
man de administratie rondom de gezinssponsoring overgedragen. Omdat het 
voor onze achterban fijn is om te weten wie het nieuwe gezicht achter de ge-
zinssponsoring is, wil ik me graag in het kort aan u voorstellen.

Ik ben Rianne Klippel – van Roon, 33 jaar en getrouwd met Marijn, de oudste 
zoon van onze voorzitter Wim Klippel. Marijn en ik zijn woonachtig in Din-
teloord, waar wij zorg mogen dragen voor onze drie prachtige kinderen die aan 
ons zijn toevertrouwd: onze zoon, pleegzoon en pleegdochter. 

Sinds het jaar 2000 ben ik door de ervaringsverhalen van mijn schoonvader be-
trokken geraakt bij de hulpverlening aan de allerarmsten in Roemenië. In okto-
ber 2015 ben ik benoemd als bestuurslid van Stichting Draagt Elkanders Lasten 
en heb ik de verantwoordelijkheid over de gezins- en ouderensponsoring gekre-
gen. Daarnaast maak ik inmiddels deel uit van de redactie van ons nieuwsblad 
en ben ik medeverantwoordelijk voor de informatie op onze nieuwe website.

In april dit jaar mocht ik een onvergetelijke Roemenië/Moldavië-reis meebele-
ven, waar ik erg dankbaar voor ben. Met eigen ogen heb ik daar o.a. de vaak 
onbeschrijflijke, schrijnende situaties gezien van verschillende gezinnen en ou-
deren. Sindsdien besef ik des te meer waarvoor ik me in mag zetten en dat de 
steun van onze sponsors voor dergelijke gezinnen en ouderen onmisbaar is. Om 
die reden vind ik het erg belangrijk om de gezins- en ouderensponsoring extra 
onder de aandacht te brengen. Dat laatste is ook wat u, als lezer, zult gaan mer-
ken in de nieuwsbladen die zullen volgen. Hierbij wil ik alle sponsors bedanken 
voor hun geweldige steun! Ik hoop dat zij dit nog vele jaren onder Gods zegen 
kunnen en willen doen en dat er nog velen zullen volgen.

Mocht u vragen hebben en/of informatie willen ontvangen over de gezins- of 
ouderensponsoring, dan kunt u mij uiteraard mailen: rianneklippel@gmail.com.

Zonder 
sorteerwerk zou 
er geen transport 
naar Roemenië 

gaan!
het laatste hoofd verdwenen was, sloeg 
de schrik Jannie pas echt om het hart: 
“Als ze nu eens niet terugkomen?  Sta ik 
hier straks moederziel alleen met de bus 
in deze wereldstad.” Maar gelukkig, na 
verloop van tijd verschenen de hoofden 
weer boven het maaiveld.

15 Jaar sorteren. In de beginperiode was 
Jannie wel een beetje vies van al die ge-
bruikte kleding. Zou alles wel schoon 
zijn? Vandaar het gebruik van hand-
schoenen in het begin! En bij thuiskomst 
ging ze eerst onder de douche! Nu is Jan-
nie eraan gewend. Er wordt met 2 ploe-
gen gesorteerd. Iedere week wordt de 
kleding, die maandagavond wordt ge-
bracht, gesorteerd en verpakt. Zodoende 
komt iedere ploeg om de 14 dagen aan 
de beurt. De omstandigheden waar-
onder gesorteerd wordt, zijn niet altijd 
even gunstig. Wat dacht je van ’s winters 
als het erg koud is. Het heteluchtblazer-
tje mag geen naam hebben. Wel kun je 
even je handen ‘ontdooien’ om daarna 
weer onverminderd door te gaan. 

Jannie, namens het bestuur onze harte-
lijke dank voor je grote inzet en betrok-
kenheid bij ons werk voor Roemenië al 
die jaren.  

Het nieuwe 
gezicht 
achter de gezins- 
en ouderensponsoring
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Met alle giften die we ook dit jaar mochten ontvangen 
voor onze jaarlijkse winteractie, konden we ditmaal € 
5000,- overmaken naar de Roemeense organisatie “Ecce 
Homo”; een fantastisch bedrag. Vanaf deze plaats zeg-
gen wij allen die dit mogelijk hebben gemaakt, heel 
hartelijk dank. “Ecce Homo” voerde deze actie in de 
maanden januari - februari uit. De maatschappelijk 
werkers van deze stichting, samen met menig vrijwil-
liger, zorgden voor de inkoop, samenstelling en dis-
tributie van de voedselpakketten. Uiteraard kwamen 
er extra kosten bij voor transport en dergelijke, maar 
samen met enkele andere organisaties, die deze actie 
sponsorden, konden de kosten voor deze winteractie 
betaald worden.

Van de projectmanager Maria Tintas ontvingen wij het vol-
gende bericht:
Indien iemand gebrek heeft aan dagelijks voedsel, geef hem 
wat hij nodig heeft…….
Wij worden steeds weer getroffen door de armoede en het 
gebrek dat we tegenkomen in de sponsorgezinnen. Wij 
ontmoeten steeds weer ouders die hun kinderen naar bed 
brengen, terwijl ze honger hebben. Er zijn nog steeds gezin-
nen waar gedurende de winter kou geleden wordt, terwijl 
er gebrek is aan goede kleding. Er zijn volwassenen die nog 
steeds tevergeefs worstelen om een baan te vinden. Volgens 
onze maatschappelijk werkers lijden velen honger en koude 
en hebben gebrek aan de basisbehoeften die nodig zijn voor 
een behoorlijk leven. Maar bovenal zijn we onder de indruk 
van de situaties van de kinderen in deze gezinnen, die door 
al deze tekortkomingen getroffen worden.  
Dankzij uw betrokkenheid zijn we erin geslaagd in januari - 
februari 2016 een helpende hand te bieden aan de 340 spon-
sorgezinnen. Vanuit 6 plaatsen in Roemenië werd de hulp 
georganiseerd; te weten vanuit Alba Iulia, Botosani, Cluj-Na-
poca, Simleul Silvaniei, Targu-Jiu en Turda. Elke gezin ontving 
een kledingpakket, zowel voor volwassenen als voor de kin-
deren en een voedselpakket ter waarde van ca. € 28,00. Een 
voedselpakket bestond uit basisbenodigdheden, zoals pas-
ta,  olie, bloem, suiker, rijst, blikken groente, sauzen, vlees, 

snoepgoed en dergelijke. Deze goederen zijn van groot nut 
voor deze gezinnen. Ze helpen hen de wintermaanden door 
te komen. Daarnaast ontving elk gezin 50 kg. aardappelen, 
afkomstig van het landbouwproject van Ecce Homo.
Elk gezin bracht hun vreugde en dankbaarheid op hun eigen 
manier tot uitdrukking. Bij sommigen kon je de dankbaar-
heid op hun gezicht ‘lezen’, terwijl anderen het uitspraken. 
Een alleenstaande moeder, die alleen van maatschappelijke 
ondersteuning kan leven, had haar kinderen met lege magen 
en zonder eten naar school moeten sturen. Juist op deze dag 
werden de voedselpakketten verspreid. De vrouw was erg 
overstuur en wanhopig.  Ze had geen eten als de kinderen 
straks uit school zouden komen. In haar nood bad ze tot God 
en vroeg om een wonder. Toen de maatschappelijk werker 
even later het voedselpakket bracht, vertelde de moeder van 
haar situatie. Ze was erg verwonderd en dankte God dat haar 
gebed kennelijk zo snel verhoord werd! Andere gezinnen, 
in dezelfde situaties, vroegen ons: “Hoe wisten jullie dat we 
geen eten meer hadden en onze voorraadkast leeg was?”
We zijn weer getuige geweest van de zorg die God heeft voor 
de armen en behoeftigen. Ook de wijze waarop Hij mensen 
van verschillende delen van de wereld bij elkaar brengt om 
Zijn Woord te volbrengen en Zijn Liefde te bewijzen. Heel har-
telijk dank namens hen, die door uw bijdrage gezegend zijn.
Claudia Mogos, maatschappelijk werker te Simleul Silvaniei, 
schrijft dat het heel moeilijk is om de dankbaarheid van de 
arme gezinnen tot uitdrukking te brengen. Ten diepste we-
ten wij niet wat het in werkelijkheid betekent om kinderen 
naar school te sturen zonder een boterham voor de lunch. 
Wat het is om te koken voor het gezin, terwijl de voorraad-
kast en koelkast leeg zijn. Wat het is om te beslissen waar 
we ons laatste geld aan moeten besteden: aan medicijnen, 
voedsel, verwarming of huur. Wat een moeder voelt als de 
kinderen uit school komen en om voedsel vragen wat er niet 
is…. Het is niet in woorden uit te drukken. Aan de andere 
kant kunt u, omdat we vele kilometers bij elkaar verwijderd 
zijn, geen getuige zijn van de reacties van deze mensen als zij 
het voedselpakket ontvangen. Ook dit is niet met woorden 
uit te drukken. Claudia herinnert zich nog goed dat drie moe-
ders zich verbaasd afvroegen hoe Claudia wist dat er geen 
voedsel meer in huis was. Claudia is heel dankbaar dat zij de 
kans kreeg de voedselpakketten bij deze mensen te brengen 
en ze voor te houden dat God Zijn Woord vervult wat staat 
in Jakobus 2 vers 15-17: “Indien er nu een broeder of zuster 

Wintervoedselactie 2016: 

een groot succes!
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naakt zouden zijn, en gebrek zouden hebben aan dagelijks 
voedsel; En iemand van u tot hen zou zeggen: Gaat henen in 
vrede, wordt warm, en wordt verzadigd; en gijlieden zoudt 
hun niet geven de nooddruftigheden des lichaams, wat nut-
tigheid is dat? Alzo ook het geloof, indien het de werken niet 
heeft, is bij zichzelven dood.”

Liliana Geamanu, maatschappelijk werker te Targu Jiu, werd 
geraakt door het getuigenis van een moeder van 5 minderja-
rige kinderen. Haar man heeft geen vaste baan en werkt zo 
nu en dan waar het mogelijk is. Vaak gaat de oudste zoon 
mee om zijn vader te helpen. De vader was door buren ge-
vraagd om te helpen met een of ander karwei. Hij nam ook 
zijn oudste zoon mee. ’s Avonds gingen zij met een honge-
rige maag naar huis in de wetenschap dat er geen hoop was 
dat er enig voedsel in huis zou zijn. De enkele stukjes droog 
brood zouden wel opgegeten zijn. Toen ze thuis kwamen, 
zagen ze het voedselpakket dat was gebracht. Ze konden het 

nauwelijks geloven. Alleen God kon zo’n wonder doen!
Maatschappelijk werker Mihaela Udvori ontving een briefje 
van een alleenstaande moeder met haar zoontje met het 
syndroom van Down. Zij schreef dat zij zo graag 1 liter olie 
en wat suiker wilde hebben. Zij had geen geld om dit te ko-
pen. Het was juist de dag dat de voedselpakketten gedistri-
bueerd werden. Even later werd bij haar een voedselpakket 
gebracht. Wat was ze er verbaasd over dat God haar zo snel 
gezegend had. Ze kreeg zoveel meer dan dat ze gevraagd 
had! Mihaela kwam ook bij een jonge vrouw, die worstelt om 
te overleven. Ze heeft geen werk en geen inkomen. Toen Mi-
haela binnenkwam, beëindigde de vrouw juist haar gebed. 
Wat was ze gelukkig, maar ook bevreesd, nauwelijks gelo-
vende dat God haar zo onmiddellijk verhoord had.  
In allerlei bewoordingen brengen de maatschappelijk wer-
kers de dank over van de sponsorgezinnen aan allen die heb-
ben bijgedragen om deze actie mogelijk te maken, maar bo-
venal zijn de sponsorgezinnen God erg dankbaar.
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Terugblik

Kerststerren- en cyclamenverkoop op 11 en 12 december 2015
Zoals u inmiddels van ons gewend bent, hielden we ook in 2015 
onze jaarlijkse plantenverkoop in de Riederborgh. Tevens gingen 
we met een kar vol naar de dagopvang, waar de mensen ook 
graag zelf iets kochten. Het personeel deed ook mee. Hartelijk 
dank daarvoor. 
Dit jaar stonden we voor het eerst op het binnenplein van de 
Jorishof, vlakbij de Hema. Dat was even wennen; ook voor de 
klanten. Maar na meer reclame te hebben gemaakt en onze Roe-
meense vlag erbij gehangen te hebben, ging het al veel beter. 
Ook vertrokken twee auto’s met planten naar woonzorgcentrum 
Uitzicht in Vlaardingen. De planten vonden gretig aftrek; er was 
niet eens tijd om de handel netjes uit te stallen! Al met al bracht 
deze actie in totaal bijna € 1000.- op. We kunnen terugzien op 
een goede verkoop t.b.v. onze hulpverlening aan de mensen in 
Roemenië.

  11 en 12 december 2015

Informatieavond 19 januari 2016 

Op deze avond werd onze gebruikelijke, halfjaarlijkse infor-
matieavond in de Riederborgh te Ridderkerk gehouden. On-
danks de voorspelde slechte weersomstandigheden, waren er  
ongeveer 60 bezoekers naar deze avond gekomen. De voorzit-
ter opende de bijeenkomst met het lezen van een gedeelte uit 
Markus 4 en stond kort stil bij het zaad dat gestrooid is. Wij 
kunnen van alles doen, maar het is God die Zijn zegen geeft 
en daarmee de wasdom. Dit zowel voor het Evangelie dat 
steeds weer gebracht mag worden, maar ook voor de hulp-

goederen en het vele dat zijn weg mag vinden naar Roemenië. 
Men was vol belangstelling voor de fotopresentatie van de 
reis die van 15-20 oktober 2015 werd gemaakt. Deze reis stond 
vrijwel geheel in het teken van het 25-jarig jubileum van onze 
Roemeense partnerorganisatie Ecce Homo. Daarna was er een 
film te zien, waarin vooral werd teruggekeken naar situaties 
en projecten, waar we de achterliggende jaren iets in hebben 
kunnen betekenen. De collecte en verkooptafel, met o.a. de 
prachtige, zelfgemaakte kaarten van Wilma, waren goed voor 
een opbrengst van ruim € 425,-.
Dank voor uw komst en bijdragen.

  19 januari 2016
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Terugblik

Ouderenmiddag te Slikkerveer

Op 20 januari 2016 verzorgden onze bestuursleden Roelie 
Gouweloos en Wim Klippel een  ouderenmiddag van de 
Wilhelminakerk te Slikkerveer. Na de opening door de heer 
Rietveld en een korte meditatie n.a.v. Psalm 121, vertelde 
Roelie iets over ons werk in Roemenië en werd er een film 
vertoond van een reis die in oktober 2014 werd gemaakt. Het 
duurde wat langer dan gepland, maar de aanwezigen vonden 
dat niet erg en waren getroffen door de beelden die werden 
vertoond. Dat onze medemens zo dichtbij in zo’n ellende 
moet leven, maakte veel indruk.
De collecte en verkoop leverde € 160,- op. Ook hiervoor heel 
hartelijk dank.
  

Huis-aan-huiscollecte 

De huis-aan-huiscollecte van 2015 was weer een groot succes.
94 collectanten liepen door de straten van Ridderkerk en hebben 
met elkaar het prachtige bedrag van € 5.448,16  opgehaald.
Super bedankt allemaal!!

Alle wijken zijn gelopen, maar niet alle straten.
We kunnen nog steeds mensen gebruiken om 1 of 2 avonden 
mee te lopen in zijn of haar straat of in de directe omgeving. 
Onze volgende collecte is van 5 t/m 17 december 2016. Geef u op 
en help zo een handje mee om de allerarmsten in Roemenië de 
winter door te helpen. 
Voor vragen en opgave kunt u bellen naar Roelie Gouweloos.
Telefoon: 0180 412 698
Mobiel: 06 406 41 990

 
Het hele land door voor presentaties
 
Maandag 7 maart was er een bijeenkomst in Woonzorg-
centrum Rehoboth in Goes, waar we informatie mochten 
geven over onze stichting en het werk dat we doen onder 
de noodlijdenden in Roemenië.
Voor een gehoor van 25 personen konden we ons verhaal 
en de beelden presenteren. 
Men was erg onder de indruk en had vele vragen over het 
land Roemenië en de situatie daar.
We gingen huiswaarts met € 158,- op zak.
Rehoboth, bedankt.

Op vrijdag 1 april (het was echt geen grap) ging de voorzitter 
met een auto vol apparatuur en verkoopspullen naar Woon-
zorgcentrum Eben-Haëzer in Middelburg voor een presentatie 
van het werk van onze stichting.
Na een vriendelijke ontvangst, kon voor 35 bewoners een film 
worden vertoond en wat foto’s van Roemenië over de diverse 
projecten die we daar ondersteunen.
Er was een zeer aandachtig gehoor en men was zeer onder 
de indruk van de grote armoede die er nog altijd heerst in 
Roemenië.  
De opbrengst van de verkoop en de collecte was ruim € 195,- 
en er volgde een uitnodiging om nog een keer terug te komen.
 
Bewoners van Eben-Haëzer, hartelijk dank voor uw giften.

  7 t/m 19 december 2015

  7 maart 2016

  7 t/m 19 december 2015

  1 april 2016
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Boekenmarkt Reyerheem

Op 9 april 2016 werd in verzorgingshuis Reyerheem te 
Ridderkerk een boekenmarkt gehouden. Op deze markt 
hadden wij als stichting ook een kraam. De markt werd 
helaas door weinig mensen bezocht. De omzet van de 
verkoop van tweedehands boeken bedroeg bijna € 50,-. 
Henri Krijgsman, vanaf deze plaats nogmaals dank voor 
je inzet.

Perkplanten- en geraniumverkoop

Om de tuinen en balkons op te fleuren voor de zomer, 
hebben we ook dit jaar weer geraniums en perkplanten 
verkocht ten bate van het goede doel. Op zaterdag 30 
april en 7 mei waren we te vinden in het winkelhart van 
Ridderkerk op het Sint Jorisplein. Ondanks het nog koude 
weer op 30 april, kwamen nog aardig wat mensen onze 
kraam bezoeken en werd er voor €425,- verkocht. Zater-
dag 7 mei was een zomerse dag en veel mensen kregen de 
kriebels om de tuin op te gaan knappen of bloembakken 
te vullen. Ze kwamen daarvoor bij ons de fleurige en kleu-
rige planten halen. De opbrengst kan ook zomers worden 
genoemd en bedroeg maar liefst € 684,-.
Graag hadden we hier ook 14 mei nog een dag gestaan, 
maar omdat het Pinkstermarkt was, kregen we geen ver-
gunning van de gemeente. Jammer, maar……we kregen 
het aanbod om een ochtend bij Kringloop Noordenweg te 
Ridderkerk te staan met ons aanbod. Dit was een schot in 
de roos en mede dankzij de prima samenwerking met de 
vrijwilligers van de kringloopwinkel, hadden we nóg een 
dag met een mooie opbrengst van € 450,-. 
De opbrengst van de eerste 2 dagen was voor kinderhulp 
in Roemenië, totaal dus € 1109,-.
Voor ons nieuwe project in Moldavië werd op de derde 
dag nog voor € 450,- verkocht.
Iedereen die hieraan heeft meegewerkt willen we harte-
lijk bedanken. In het bijzonder Jan Ammerlaan, die ook 
dit keer weer prachtige planten heeft geleverd en ze alle 
dagen, ondanks de voor hem heel drukke periode, heeft 
willen halen en brengen.

Presentatie Beth-San

Na enkele jaren geleden een presentatie te hebben gegeven in 
Woonzorgcentrum Beth-San te Moerkapelle, was het op 18 mei 
zover om dat weer eens te herhalen.
Een aandachtig gehoor, dat achteraf verschillende vragen had, 
was aanwezig. Deze 28 bezoekers waren goed voor een op-
brengst van € 161,25.
Allen hartelijk dank. 

  30 april, 7 en 14 mei 2016

  18 mei 2016  9 april 2016
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STOP inzamelen medicijnen

Tot nog toe konden bij ons ongebruikte medicijnen wor-
den ingeleverd die hun weg vonden naar Roemenië. Om-
dat we gemiddeld maar 1 transport per jaar doen, blijven 
de medicijnen vaak langere tijd in onze loods staan. Hier-
door wordt de uiterste verkoopdatum al snel overschreden 
en zijn de medicijnen niet bruikbaar meer.
Daarom hebben we besloten om geen medicijnen meer in 
te zamelen.
Incontinentiemateriaal en verbandmiddelen blijven van 
harte welkom.

Cadeautip

Wij ontvingen een bericht van een ‘Rid-
derkerker’. Hij mocht in de afgelopen 
periode zijn 50ste verjaardag vieren. Om-
dat hij geen cadeaus kon bedenken en al 
zijn broers en zussen toch wat wilden ge-
ven, had hij een spaarpot voor Stichting 
Draagt Elkanders Lasten gemaakt. De op-
brengst daarvan was maar liefst € 152,50. 
Anders gezegd: 10 voedselpakketten voor 
de arme gezinnen in Roemenië!
Bedankt voor uw bijdrage en dit gewel-
dige idee! Misschien een goede cadeautip 
voor uw verjaardag?!

Paaseitjes

Zoals ieder jaar werd ook dit jaar, in de zes weken voor Pa-
sen, een verkoop van paaseitjes gehouden.
Zo’n 45 kilo chocolade-eitjes werden verpakt in zakjes van 
1½ ons en op verschillende plaatsen aan de vrouw/man ge-
bracht.
In woonzorgcentrum Uitzicht in Vlaardingen werden zelfs 
125 zakjes verkocht.
De totale opbrengst: ruim € 300,-.
Geweldig! 

Gedurende de 
zomervakantie vanaf 

1 juli t/m 2 september 2016 
geen kledinginzameling.
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Financieel overzicht 2015 
 

Saldo per 31-12-2014  €  20.043,12 

 
Inkomsten: 
Bus Pentru Tine                  350,00   
Acties                    9.433,21 
Huis aan huis collecte    5.450,00 
Sponsoring              17.970,85 
Giften/algemeen             10.356,57 
Giften/transport               3.998,00 
Presentaties                2.332,89 
Kindersponsoring               3.530,00 
Ouderen                   225,00  
Hulpgoederen     9.695,00 
Voedselpakketten               3.637,50 
Pentru Tine                1.070,00 
Nieuwsbrief                1.850,00 
Jubileum                      3.833,26 
                             ----------- 
Totaal                         €  73.732,28  

                                      
                            

 
Uitgaven: 
Jubileum                3.610,46 
Voedsel                4.850,00 
Acties                 5.407,72 
Sponsoring              20.025,75 
Transport                6.312,11 

   Kindersponsoring               3.360,00 
                      Kindertehuizen               1.250,00         
            Opslag      2.724,00  
   Nieuwsbrief                1.714,76      

Pentru Tine              10.050,00 
Administratie          61,88 
Kosten bank         402,17 
Diversen         815,52 
Evangelisatie        550,00  
Hulpgoederen               9.845,00 

                                     -------------  
                                Totaal                                                         €   70.979,37    
 
 

Saldo per 31-12-2015                 € 22.796,03 
 

 

Van de penningmeester

Er ligt weer een jaar achter ons . Een jaar 

waarin de wereld vele malen werd opge-

schrikt door rampen, aanslagen en oorlogen. 

Vele miljoenen zijn op de vlucht voor het 

geweld, hebben huis, familie en land  ach-

tergelaten en zijn op zoek naar een betere 

toekomst. En steeds opnieuw werd er een 

beroep gedaan op u om bij te dragen en de 

nood van deze mensen te verzachten. In dit 

nieuwsblad vindt u het gebruikelijke financi-

eel verslag over het jaar 2015. Het jaar waar-

in we stil hebben gestaan bij het 20-jarig ju-

bileum van onze stichting. Enerzijds jammer 

dat de hulpverlening  na 20 jaar nog nodig is. 

Maar anderzijds hebben we de afgelopen pe-

riode met uw financiële steun, gebed en/of 

andere vorm van ondersteuning, veel kunnen 

realiseren voor de arme naasten in Roeme-

nië. Veel gezinnen zijn geholpen, terwijl ze 

het moeilijk hadden. Ook in het afgelopen 

jaar was de voedselactie een geweldig succes 

door uw bijdrage. Heel veel kinderen die een 

thuis hebben gekregen en nog steeds krij-

gen in de kindertehuizen, waar ze liefde en 

warmte ontvangen. Ook in 2015 hebben we 

deze projecten voort kunnen zetten, mede 

door uw hulp. 

Namens al deze gezinnen en al die kinderen 

bedanken we u dat we ook in het afgelopen 

jaar op u en jullie konden rekenen. We ho-

pen ook in het komende jaar op uw steun, in 

welke vorm dan ook, te mogen rekenen en 

zeggen u bij voorbaat dank daarvoor. 
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Onze merken zijn o.a.
Dames: Gerry Weber, Frank Walder,  
Marcona, Cecil, Gelco, Setter lady
Heren: Gaastra, For Fellows, Digel,  

VANGUARD, Olymp, Meyer, Ten Cate

Adres St. Jorisplein 32, 2981 GC  Ridderkerk  

Telefoon 0180 - 42 55 77  E-mail putfashionstore@telfort.nl  

Website www.putfashionstore.nl

Deze Nieuwsbrief is mede mogelijk gemaakt door de adverteerders:

Help
ons 

helpen



Dam 52-54

2951 GB Alblasserdam

Tel. 078 - 691 63 03

Noordenweg 69, 2984 AG Ridderkerk, Tel.: 0180 - 49 67 67

• verf • gordijnen 

 • raamdecoratie 

• vloerbedekking 

 • behang • glas

Rapenburg 5
2952 AP Alblasserdam
Phone +31 (0)78 6911004
Email info@nugterentransport.nl
Internet www.nugterentransport.nl

 




