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Alternatief Nieuwsblad

Stichting Draagt Elkanders Lasten
Als we in het “oude normaal” zouden leven zou u rond deze tijd het Nieuwsblad ontvangen van onze stichting.
Maar omdat we nu, om met Mark Rutte te spreken, in het “nieuwe normaal” leven is alles anders. Dus ook geen
Nieuwsblad. De reis naar Roemenië dit voorjaar ging niet door, vandaar geen reisverslag. Daarom, om u op de
hoogte te houden van de dingen die toch doorgaan, een “alternatief” Nieuwsblad.
Dit jaar, op D.V. 9 oktober, bestaat Stichting Draagt Elkanders Lasten, zoals u aan ons logo kunt zien, 25 jaar. Sinds
vorige herfst waren we als bestuur al druk met de voorbereidingen van onze jubileumactiviteiten. We hoopten op
10 oktober een soort reünie te organiseren voor oud betrokkenen en ’s avonds een mooie avond met muziek en
zang. Het coronavirus echter veranderde alles. Ook onze plannen. Vanwege alle onzekerheden hebben we al snel
besloten om de jubileumviering uit te stellen tot D.V. 2021. Heel jammer. We hopen dat de situatie dan zodanig is
dat we dit kunnen organiseren. We hopen in oktober aanstaande wel een jubileum Nieuwsblad te laten uitkomen.
Dat zal een extra dik en kleurrijk blad worden.

Wat gebeurde er wel in de achterliggende maanden?
Kerststerrenverkoop
Op vrijdag 13 december werden kerststerren en cyclamen verkocht in zorgcentrum Uitzicht te Vlaardingen en in
Wijkcentrum de Gasterij te Ridderkerk. Veel mooie planten gingen over de “toonbank”. Op zaterdag 14 december
volgde nog een verkoop vanuit de Kringloopwinkel Noordenweg. De verkoop op deze dagen liet een mooi netto
resultaat zien van bijna € 600,Informatievond
Op 21 januari vond de traditionele informatieavond plaats in de “Riederborgh” naar aanleiding van de gemaakte
reis naar Roemenië en Moldavië in september/oktober 2019. In een met ongeveer 50 gasten gevulde “Blauwkaai”
werd aan de hand van foto’s en film het verslag van de reis gedaan. Onder de gasten deze keer ook een vertegenwoordiger van de Ridderkerkse politiek in de persoon van wethouder Marco Oosterwijk. Mooi om te merken dat
er ook bij de politiek belangstelling is voor ons werk. De prachtige opbrengst deze avond bedroeg € 741,15.
Schenking
Van de Gereformeerde Bijbel Stichting kregen we 500 kinderboekjes in het Roemeens. Iemand die voor ons rapporten vertaalt vanuit het Roemeens in het Nederlands heeft dit boekje vertaald vanuit het Nederlands in het
Roemeens. Het is het verhaal van een Engels meisje van acht jaar dat blij is dat ze kan leren lezen en dan vooral
ook de Bijbel kan lezen. Ze heeft echter geen Bijbel. Op een bijzondere en wonderlijke manier krijgt ze die. We
hopen dat veel Roemeense kinderen jaloers mogen worden op Mary en dat de verstrekking van dit boekje tot zegen mag zijn. Deze boekjes konden in februari mee met ons transport.
Transport
Begin februari kon een container worden geladen met goederen en worden vervoerd naar Botosani in Roemenië.
In het komende Nieuwblad leest u een verslag hierover, geschreven door de chauffeurs die dit transport mede
hebben mogelijk gemaakt.
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Oranje1tompoezen1actie
Op Koningsdag 27 april, hielden we voor het eerst, met medewerking van Bakkerij Voordijk, een tompoezen actie.
De vooraf te bestellen oranje lekkernijen vonden gretig aftrek. Uiteindelijk werden er 900 door ons verkocht met
een netto opbrengst van rond de € 700,-.

Wat kon er wel/niet doorgaan in de achterliggende maanden?
Voorjaarsreis
Van 25 maart tot 2 april zouden een zestal mensen op reis gaan naar Roemenië en Moldavië. Echter op 12 maart
bleek dat mensen die in de zorg werken niet meer het land uit mochten. En omdat een drietal van de reizigers in
die sector werkzaam is moesten we tot de conclusie komen dat we de reis moesten annuleren. Maar goed ook
want rond 25 maart kon er niet meer gevlogen worden en mocht je Roemenië en Moldavië alleen in/uit als je twee
weken in quarantaine ging. We hopen dat er in de herfst weer een mogelijkheid is om te gaan.
Voorjaarsplanten1verkoop
Op 2 en 9 mei stond de verkoop van geraniums en ander perkgoed op de agenda. Ook dit hebben we gemeend te
moeten annuleren.
Kleding1inzameling
Ook dat werd gestopt omdat de risico’s vooral voor de sorteersters te groot waren. We hebben de inzameling op
maandagavond gestopt. Vanaf maandag 11 mei zijn we weer gestart met inachtneming van de regels die door het
RIVM zijn gesteld. Dankzij alle goederen die worden gebracht hopen we in de herfst opnieuw een container goederen te versturen.

Gaat het werk in Roemenië en Moldavië door?
In beide landen heeft het coronavirus ook toegeslagen. Dat bemoeilijkt het werk van de sociaal werker en andere
medewerkers natuurlijk. De kinderopvang en scholen zijn gesloten tot september. De medewerkers van Pentru
Tine proberen voor zover mogelijk ook digitaal thuisonderwijs te geven. Erg moeilijk omdat bijna niemand een
voorziening heeft waarmee dit kan. In maart hebben we nog een bedrag kunnen overmaken waarmee voor alle,
door ons gesponsorde, families een voedselpakket kon worden gekocht. Met de nodige beschermende maatregelen werden die bezorgd. Juist voordat de crisis uitbrak werd in Roemenië de machine gekocht om brood te bakken
voor de kinderkerk in Singerei in Moldavië. De landen gingen echter op slot. Wanneer de machine er heen kan is op
het moment dat dit wordt geschreven nog de vraag. Door de crisis kunnen de kinderen op zondag natuurlijk ook
niet bij elkaar komen. Voor deze kinderen is het extra moeilijk omdat ze de, voor hen zo belangrijke, zondag nu
moeten missen. We hopen en bidden dat de situatie snel mag veranderen.
Sebastian heeft inmiddels een ruimte gereed gemaakt waar hij een tweedehands winkeltje wil beginnen. Hij kan
dan een deel van alle goederen die hij krijgt verkopen aan de minst draagkrachtigen. Met de opbrengst kan hij een
deel van de loonkosten betalen van zijn medewerkers.
Verder nieuws kunt u lezen in het jubileumnummer van ons Nieuwsblad dat in oktober D.V. verschijnt.
Diverse activiteiten konden en kunnen niet doorgaan, zo ook geen informatieavond in juli. Daardoor blijven de
inkomsten achter op voorgaande jaren terwijl we graag blijven helpen. Heeft u nog iets over, maak dan alstublieft uw gift over naar ons rekening nummer:

NL30 INGB 0670 4710 46 t.n.v. Stichting Draagt Elkanders Lasten te Ridderkerk.
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