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Als ik naar buiten kijk, terwijl
ik dit zit te schrijven, zie ik
alles weer groeien en bloeien,
het is lente en alles is weer
prachtig fris en groen. De winter is voorbij gegaan en de zomer komt er aan. Het wonder
van Gods schepping mogen we
in ieder seizoen terugzien. De
belofte van nieuw leven.
Ook in Roemenië is in de natuur de lente aangebroken,
na een korte maar zeer felle
winter. De temperatuur daalde naar meer dan 30 graden
onder nul en er viel in sommige
delen van het land 5 meter
sneeuw, onvoorstelbaar voor
ons waar 20 centimeter al indrukwekkend is.
De vele sneeuw in Roemenië
zorgt daar voor extra proble-
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men zoals overstromingen.
De muren van de lemen huizen
werden door het vele smeltwater van de sneeuw, die tot
boven de dakgoten lag, doordrenkt van vocht en storten
in. Gevolg velen die zonder
huis zitten.
Gelukkig kon Ecce Homo, de
Roemeense stichting met wie
wij samen hulp mogen bieden,
iets betekenen in de eerste
nood.
Maatschappelijk en economisch gezien is het geen lente
maar duurt de barre Roemeense “winter” nog voort en
wordt strenger. De nood onder
gezinnen , kinderen en ouderen
wordt alleen nog maar groter.
Als kleine hulpverleningsorganisatie kunnen we alle problemen

niet oplossen, maar iedere druppel
“koud Water” is van belang.
Deze winter steunde u ook weer
onze voedselactie (€4000,-)
waarmee aan honderden gezinnen extra eten kon worden verstrekt.
Ook voor de kinderen van Pentru Tine hadden deze winterse
omstandigheden gevolgen. Het
werd zo koud dat ruimte voor de
kinderopvang niet meer warm te
stoken was met de houtkachels
die er zijn. Gevolg dat gedurende
5 weken er geen kinderopvang
mogelijk was. Een moeilijke tijd
voor de kinderen die dagelijks
uitkijken naar hun maaltijd en
afleiding die ze er krijgen.
De houtkachels leveren nog een
ander probleem en dat is de kwaliteit van de lucht in het gebouw.
Omdat de afvoeren niet goed
werken is de luchtkwaliteit erg
slecht, het is rokerig en benauwd
in het gebouw. Kinderen verblijven
in deze ruimtes en liggen soms
naast de kachel te slapen. Het
vervoer en de aanschaf van het
hout is erg duur.
Bovenstaande schets het nieuwe
probleem dat is ontstaan en dat
is op te lossen met een centrale
verwarming. De wens is om voor
komende winter een CV installatie aan te leggen.
Een deel van de materialen is al
aanwezig maar nog een fors deel
moet worden aangeschaft.
Ook moet nog een gasleiding
worden aangelegd van de straat
naar het gebouw. Een dure aangelegenheid.
Als stichting Draagt Elkanders
Lasten willen we de realisatie van
dit project voor onze rekening
nemen. En hopen daarbij op uw
steun (Zie inlegvel bij deze krant).

Door de economische en financiële crisis wordt wereldwijd de
welvaart minder, maar in landen
zoals Roemenië wordt dit nog extra gevoeld omdat men er geen
reserves heeft. Met andere woorden de nood die al groot was,
wordt alleen maar groter. Een
aantal van onze bestuursleden
kon dat in april jl. met eigen ogen
zien. Het verslag hiervan leest u
verder in deze krant.
Hulpverleningsorganisaties ervaren ook de gevolgen van de
achteruitgang, er komen minder
inkomsten. Gelukkig merken wij
dat nog niet en zien we het als
een grote zegen dat onze achterban zulke trouwe gevers zijn.
Hiervoor zijn we u onuitsprekelijk dankbaar (Zie het financieel
jaaroverzicht 2011).
Ook Roemeense hulporganisaties hebben minder inkomsten.
De stichting Ecce Homo kan
dat ook heel goed merken en
krijgt het steeds moeilijker om
hun sociaal werkers een redelijk
salaris te betalen waardoor het

3

lastiger wordt om goede mensen te krijgen.
Als Stichting Draagt Elkanders
Lasten zien we ons rijk gezegend.
Onze achterban groeit, de inkomsten stijgen en we zien een
steeds uitgebreider betrokkenheid van organisaties en kerken
die ons werk steunen. We ontvangen inkomsten van collectes
in kerken, van verkopingen waarvan de opbrengst(deels) voor
ons werk is bestemd en van individuele initiatieven.
Naast de Heere zijn we alle betrokkenen hiervoor zeer dankbaar.
We hopen en bidden dat u dit wilt
blijven doen voor zover dit in ieders vermogen ligt.
Tevens vragen we uw gebed voor de
grote nood wereldwijd maar speciaal in Roemenië en dat God met
het evangelisatie materiaal en de
zending die door de maatschappelijk werkers wordt bedreven Zijn
Koninkrijk nog wil uitbreiden.
Met vriendelijk groet.

Goederentransport
23 februari 2012
naar Roemenië
Op donderdag 23 februari was het weer zover. De loods was dermate gevuld dat een
transport noodzakelijk was. We zijn dankbaar dat ook dit transport volledig gesponsord werd. Het is altijd weer spannend of
er voldoende laders komen. Aanvankelijk
begonnen we met een klein aantal laders,
maar van lieverlee kwamen er laders bij, zodat na verloop van tijd er een goede bezetting was. Roelie, die altijd de catering verzorgt, had een speciale verrassing in petto:
OLIEBOLLEN! Vanaf deze plaats alle laders
hartelijk bedankt voor jullie inzet. Als bestuur zijn we erg blij met jullie hulp. Bijzonder ook de “harde kern”, de echte diehards,
die keer op keer present zijn.
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Wat een prachtig
initiatief!!!!!!!!

Onlangs kregen we bericht uit Roemenië dat een tweetal meiden het
initiatief hebben genomen om een
gigantische sponsor fietstocht te
gaan maken om geld in te zamelen
voor de kindertehuizen A-mic en La
Noi.
Het is hun bedoeling om in de
maand september op de fiets
van Cluj Napoca (Roemenië)
naar Barcelona (Spanje) te gaan
fietsen. Een afstand van maar
liefst……………2525 kilometer.
Het is voor het eerst dat we meemaken dat een dergelijk initiatief vanuit Roemenië zelf wordt
genomen. Dat betekent toch wel
iets…….. het is een cultuuromslag. Als Stichting Draagt Elkanders Lasten zijn we hier enorm blij

mee en juichen dit voornemen om
zelf geld in te zamelen met zo een
inspanning dan ook van harte toe.
Om aan het geld te komen is ook
ons de vraag gesteld om te sponsoren. We doen dit dan ook van
harte. Maar we vragen ook de lezers van ons blad om deze twee
meiden, Cristina (23 jaar) en Lea
(21 jaar), te helpen en hen geld te
geven. Ze hebben zich als doel gesteld om zich voor € 5 per kilometer te laten sponsoren. Hoeveel kilometer neemt u voor uw rekening?
Natuurlijk is ieder bedrag welkom.
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Als u uw bijdrage over maakt op
ons rekening nummer onder vermelding van “fietstocht”, dan zullen wij het totaalbedrag overmaken
naar het betreffende rekeningnummer in Roemenië.
Ons rekeningnummer: 67.04.71.046
t.n.v. Stichting Draagt Elkanders
Lasten te Ridderkerk o.v.v. “fietstocht”.

Help met deze dames deze kansarme kinderen in Roemenië en
stort uw bijdrage!

Reisverslag Roemenië
19 t/m 27 april 2012

Tekst: Bert Tronchet

Deelnemers:
v.l.n.r
Joke v/d Weiden
Teunie van Onlangs
Arie Velthuizen
Bindert Malda
Bert Tronchet
Donderdag 19 april
Na veel voorbereidingen was het
dan zo ver. Het tijdstip om de grote
reis naar Roemenië te maken was
aangebroken. Om half elf verzamelden de medereizigers zich in de
Brederostraat te Alblasserdam.
We zijn een uurtje later vertrokken,
dan kon Bindert nog gezellig bij zijn
vrouw een bakkie doen. Wat was het
geval? Bindert was deze dag 65
jaar geworden!! Vandaar!! Nadat
alle bagage gepakt was en zelfs al
de uitdeelgoederen van Joke een
plaatsje in de bus gevonden had
(normaal gesproken neemt ze zoveel mee dat er altijd een gedeelte
moet achterblijven!) zijn we de reis
met elkaar begonnen. Onze voorzitter, Wim Klippel, las uit de Handelingen der Apostelen hoofdstuk 10
de eerste 20 verzen. Dit gedeelte
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handelt over Cornelius de hoofdman. Dit naar aanleiding van het
gedeelte dat we gelezen hebben op
onze reisvergadering, de geschiedenis van de moorman uit Candacé
(Handelingen 8), die zijn weg met
blijdschap reisde. Nadat Wim met
gebed, waarin een zegen over deze
reis gevraagd werd, geëindigd had,
was de tijd om te vertrekken echt
aangebroken.
Nadat ieder geïnstalleerd was gingen we, luid toeterend en nagezwaaid door onze dierbaren, op reis.
Het weer was goed en de stemming
zat er al meteen in. Onze eerste
stop was na ca. 700 meter!! Wat
was het geval: bij de eerste de beste bocht (in dit geval een rotonde)
begon de hele lading te schuiven.
Op het industrieterrein zijn we ge-
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stopt om het hele zaakje opnieuw
te ordenen. Het moet gezegd: de
hele verdere reis is het goed gegaan. Dat er onderweg bij het openen van de achterklep een gedeelte
van de lading naar buiten kiepert
is normaal! De eerste echte stop
maakten we ter hoogte van Keulen om 13.30 uur. Er werd gretig
gebruik gemaakt van de meegenomen koffie en thee. Ter ere van de
verjaardag van Bindert trakteerde
deze op heerlijke appelcake. Alleen het verdelen van de cake met
een klein zakmesje was nog een
hele operatie. Het hele zaakje viel
zowat uit elkaar, maar de smaak
was voortreffelijk. De tweede stop
maakten we voorbij Frankfurt om
17.00 uur. Onontkoombaar om op
een dergelijk tijdstip de file te ontlopen. Tijdens deze stop maakten

We zien een soort ijzeren kist wat een kachel moet voorstellen.
we het pakje open dat Roelie (ons
mede bestuurslid) had meegegeven. Er zat een kaart in waarin
Hans en Roelie, Bindert van harte
feliciteerden met zijn verjaardag en
waarin ons allen een voorspoedige
reis werd toegewenst. Zoals we van
Roelie gewend zijn zit er altijd een
traktatie bij. Dit keer super grote
en overheerlijke amandel broodjes.
Nou, dat ging erin. We maakten ook
een meegekregen envelop open die
onze voorzitter had ontvangen voor
de Roemeniëgangers. Het was een
brief van mevr. Klootwijk uit Barendrecht, waarin zij ons een goede en
gezegende reis toewenste. We hebben dat erg gewaardeerd. Later op
de reis maakte Arie nog een kaart
open die Miranda (zijn vrouw) had
meegegeven. Ook hierin een goede
reis en een behouden thuiskomst
gewenst. Deze kaart was vergezeld (traditiegetrouw) met een
boterkoek en hoewel deze iets te
laat uit de oven was gehaald, sorry
voor het donkere kleurtje, was de
smaak er niet minder om. Het is te
begrijpen dat ons lunchpakket nog
even gesloten bleef! Teuni zette
nog een bak verse koffie en vulde de
thermoskan.
Verder ging het weer. Alhoewel we
natuurlijk de route onderhand wel
kennen, wilde Bindert de TomTom
installeren. Nou is Bindert erg
technisch. Hij haalt oude CV ketels
moeiteloos uit elkaar. Het koper
en ijzer brengt veel geld op, maar
dit soort nieuwe technieken! Het
kostte eerst bijna een voorruit om
het zuignapje op de ruit te bevestigen en toen na veel moeite het
beeldscherm bevestigd was, zat
het geheel op zijn kop! Nadat alles
opnieuw bevestigd was en de route
ingesteld was, was de eerste aanwijzing die de TomTom gaf: bestemming bereikt! De hilariteit laat zich
raden! We lagen dubbel!

Vrijdag 20 april
We reden de hele nacht door. Regelmatig wisselden we van bestuurder. Het werd verdacht stil
in de bus! Bij het ochtendgloren
waren we al ver Hongarije in. Vroeger, toen we onderweg nog onze
maaltijden bereidden, stopten we
altijd op een parking ca. 30 km
vóór de Roemeense grens om daar
het ontbijt te nuttigen. Deze traditie hebben we in ere hersteld.
Teuni was weer in haar element en
de gasbrander van Joke deed weer
dienst om verse koffie te zetten en
eieren te bakken. Heerlijk.
Bij de Roemeense grens werden
alleen de paspoorten gecontroleerd. Geen enkel oponthoud. Wat
een verschil met vroeger. Om 14.00
uur kwamen we bij het kantoor van
Ecce Homo (de Roemeense organisatie waar we altijd mee samenwerken) aan. We werden hartelijk
ontvangen. Liviu Balas, de directeur van Ecce Homo, kwam later
vanwege een begrafenis. Er stond
een heerlijke maaltijd klaar die
we ons goed lieten smaken. Zoals
bijna bij iedere maaltijd wordt er
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kip geserveerd. Jammer als je daar
niet van houdt!
Hierna hebben we ons lekker opgefrist en spraken met de inmiddels aangekomen Liviu. ’s Avonds
bezochten we Nelu Petricau. Met
deze oud-medewerker van Ecce
Homo hebben we nog altijd contact. Omdat we nogal laat gegeten
hadden zeiden we: we krijgen vast
koek bij de koffie, laten we de avond
maaltijd maar overslaan. Dit was
een goede ingeving. Toen we bij Nelu
aankwamen stond de tafel al gedekt. We hebben hier heerlijk gegeten. Het werd een zeer genoeglijke
avond. Het weerzien was meer dan
hartelijk. Oude herinneringen werden opgehaald. Aan het einde van
de avond hebben de mannen de
vaat gedaan! Bijtijds keerden we
naar het kantoor van Ecce Homo
terug. Na de gebruikelijke avondsluiting begaven we ons moe maar
voldaan naar bed.
Zaterdag 21 april
Ondanks de voorafgaande vermoeiende dagen werd er op tijd
ontbeten. Om 07.15 uur reden we

Homo) stond de tafel al gedekt.
We konden zo aanschuiven. In het
verleden hebben we al kennis gemaakt met de kookkwaliteiten van
Viorica (de vrouw van Laurentiu).
Het was weer als van ouds! Na het
eten begaven we ons naar Pension
Bianca, alwaar we de komende 3
dagen zouden overnachten.
de poort uit bij Ecce Homo. We
hadden weer een lange trip voor
de boeg met bestemming Botosani, waar Sebastian Mariniuc
het sociaal dagcentrum “Pentru
Tine” voor kinderen realiseert. Op
de heenreis reden we “de toeristische route”. Deze route is wel een
stuk langer, maar is ongelofelijk
mooi. Als we gasten bij ons hebben
die deze route nog nooit gereden
hebben maken we deze omweg. De
weg voert dwars door de prachtige
Karpaten. We stoppen bij Lacu Rosul, een meertje dat is ontstaan
in 1837 na een enorme aardverschuiving. Het bijzondere aan dit
meer is dat de boomstammen nog
in het water staan en dat ze door
het hoge gehalte aan mineralen
in het water geconserveerd zijn.
Hierdoor steken tot op de dag van
vandaag stompen van de bomen
uit het water omhoog. We vervolgen de reis en na ca. 10 km leidt
de weg ons de Bicaz kloof in. De
Bicaz kloof is zeer spectaculair.
De rotswanden steken 100 meter
loodrecht omhoog en door de kloof
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loopt een riviertje met smeltwater
uit de bergen. Waarschijnlijk door
het vele smeltwater stond het
waterpeil hoger dan we normaal
gewend zijn. Met veel lawaai perste het water zich door de smalle
kloof. Ook hier worden weer de nodige foto’s gemaakt en de souvenir kraampjes, pal naast de weg,
bezocht. We moeten weer verder.
We rijden over de Bicaz stuwdam
en rijden gedeeltelijk om het uitgestrekte stuwmeer heen. Wederom
een schitterende natuur. Het enige
nadeel: de weg. Wat een kuilen en
gaten. Om dit toeristisch aantrekkelijke gebied voor het grote publiek
toegankelijk te maken zou het wellicht aanbeveling verdienen om er
allereerst een fatsoenlijke weg aan
te leggen! Anderzijds heeft de afgelopen uiterst strenge winter de
wegen ook geen goed gedaan. Toch
waren we blij dat we om 18.15 uur
onze bestemming bereikten. Even
niet dat aanhoudende gehobbel!
Aangekomen bij Laurentiu Mariniuc (de vader van Sebastian en ook
werkzaam voor de stichting Ecce
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Zondag 22 april
Om 08.00 uur verschenen we op
het ontbijt. Het gaf wat voeten in
aarde. Een buffet waar je zelf het
één en ander kan pakken werkt wat
makkelijker. Zaterdagavond moesten we opgeven wat we wilden eten.
Gelukkig was Sebastian er toen
bij. Allemaal een gebakken ei (met
kaas, ham of groenten). We kregen
er brood bij geserveerd. Boter erbij
zou niet gek zijn, maar maak dat
een Roemeen maar eens duidelijk.
Het woordenboek bracht uitkomst.
Het voordeel: we hebben weer enkele Roemeense woorden aan onze
vocabulaire kunnen toevoegen. We
moeten zeggen dat het de rest van
ons verblijf aardig gegaan is. Als
Teuni voor op haar brood een portie jam bestelt, krijgen we allemaal
een schaal met jam geserveerd,
dit daar gelaten. De thee ging ook
niet erg soepel. Normaliter kreeg je
steevast “rode” thee. We vonden
deze niet lekker. We vroegen om
“zwarte” of “groene” thee. Ik geloof
dat we alle kleuren van de regenboog geprobeerd hebben. Uiteindelijk is het ons één keer gelukt de

juiste thee te krijgen!
Om 09.00 uur werden we opgehaald met de bus van Sebastian.
Laurentiu bestuurde de bus. We
bezochten een kerkdienst in het
plaatsje Chişcăreni (ca. 45 km van
Botosani verwijderd). Het kerkje
was qua grootte en uiterlijk gelijk
aan een woonhuis. De aanwezigen
waren 14 kinderen, één echtpaar en
enkele oude vrouwen (inclusief de
kosteres). Deze gemeente zouden
wij een evangelisatiepost noemen.
Als eerste sprak Andrae (vrijwilliger bij Pentru Tine). De kinderen
werden erg bij de toespraak betrokken. Regelmatig werden vragen aan
hen gesteld. Andrae sprak over
Romeinen 5. Na het gebed zeggen
alle kinderen een tekst op die ze
geleerd hebben. Ook worden enkele
liederen door de kinderen gezongen. Ook de 5 teenagers zingen
nog eens apart. Vervolgens krijgen
ook wij de gelegenheid deze mensen toe te spreken en daarbij ook
de groeten over te brengen vanuit
Nederland. Als groep zingen wij ook
enkele liederen, waarvan het laatste vers in het Roemeens. Dit viel
zo in de smaak dat iedereen mee
zong. Teuni zei: laten we dit vers
nog maar een keer zingen. Hierna
hield Sebastian een preek uit 1 Petrus 1 en na het zingen sprak Laurentiu uit 1 Corinthe 11, waarna het
avondmaal bediend werd. De dienst
duurde ruim 2 uur. Het was dan
ook niet verwonderlijk dat de kinderen af en toe een bekertje water

dronken uit een emmer die achter
in het kerkje stond. Aan het einde
van de dienst werden we door de
enige man in de kerk toegesproken
en wenste ons de woorden toe uit
1 Thessalonicenzen 5 vers 25 tot
28.
Op de terugweg hadden we bijna
een “aanvaring”. Al hobbelend over
de slechte weg reden we dit dorpje uit. Laurentiu had er aardig de
gang in. Aan de zijkant van de weg
stond een paard, zodanig aangelijnd dat hij een stukje op de weg
kon komen. Normaal rij je daar met
een boog omheen, ware het niet dat
er vanuit de tegenoverliggende zijde ook een voertuig naderde, die op
zijn beurt weer moeite had om een
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hond te ontwijken die, om het vege
lijf te redden, in een noodgang voor
de auto uit rende. Een botsing met
het paard leek onvermijdelijk. Op
het allerlaatste moment draaide
het paard zijn kop, herstel hoofd,
om. Dit was zijn behoud. Hij had er
anders op zijn minst een “hersenschudding” aan over gehouden!
Terug bij Laurentiu stond de maaltijd al klaar. Tot grote vreugde
van ondergetekende bestond het
hoofdgerecht uit het typisch Roemeense gerecht “Sarmale”. Deze
“koolrolletjes” zijn nergens zo lekker als ze door Viorica zijn bereid.
Na de maaltijd besloten we om
naar ons Pension terug te lopen.
Een stevige wandeling, maar geen
straf, het weer was stralend. We

hadden nog een goed uur en dan
zouden we weer opgehaald worden
voor een kerkdienst in Botosani.
Deze dienst begon om 18.00 uur.
In tegensteling tot ’s morgens was
dit een grote gemeente. In deze
dienst hadden de kinderen van het
project “Pentru Tine” een groot
aandeel. Gekleed in blauw kostuum
zaten deze kinderen voor in de kerk.
Ze hebben vol overgave liederen gezongen en teksten opgezegd. Het
was aandoenlijk om dit mee te maken als je weet dat al deze kinderen uit een milieu komen, die je wel
de minste in de maatschappij kunt
noemen en volslagen onbekend waren met de Bijbelse boodschap.
Ook in deze dienst mochten we de
groeten overbrengen en zongen we
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hetzelfde repertoire als ’s morgens. Bij het laatste (Roemeense) vers zong de gehele gemeente
uit volle borst mee. Na de dienst
deelden we aan alle kinderen (en
ook veel volwassenen) de meegebrachte Bijbelse albums uit. Deze
waren beschikbaar gesteld door de
Gereformeerde Bijbel Stichting. De
avond brachten we door bij Laurentiu.
Maandag 23 april
Om 07.30 uur het ontbijt. Om
08.30 vertrokken we naar Dorohoi om daar het gebied te bezoeken waar in 2010 zulk een ernstige overstroming is geweest.
Als stichting hebben we destijds
ook hulp geboden en waren be-
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nieuwd hoe de situatie nu was.
Van Dorohoi rijdend namen we de
afslag naar Hiliseu-Horia. In 2010
was deze onverharde weg door de
overstromingen veranderd in een
“rivierbedding”. Het eerste wat opviel was de prachtig geasfalteerde
weg, inclusief witte strepen! Ook de
weg naar Hiliseu-Crisan idem dito.
Aan het einde van de weg prijkte
een groot bord, waarop stond dat
deze weg tot stand gekomen was
i.s.m. de Europese Unie. Alleen
het laatste stuk, eindigend bij de
Oekraïense grens, was zoals het
was. Daar bij een oud en bouwvallig voormalig grensgebouw stonden
in 2010 een aantal containers,
waarin voornamelijk zigeunergezinnen, in erbarmelijke omstandigheden, leefden. De containers waren
verdwenen, echter het verlaten
grensgebouw werd bevolkt door een
8-tal gezinnen. We werden vriendelijk ontvangen. Ik denk dat alle kinderen aangekleed zijn met gebreide
truien, vesten, mutsen en sjaals.
Prachtig, ze waren er erg blij mee.
Ook de Bijbelse albums en evangeliën werden uitgedeeld. Bindert, die
een grote tas met rollen kaakjes
bij zich had, was snel “los”. Na nog
een aantal groepsfoto’s gemaakt
te hebben vertrokken
we weer. Onderweg stopten we nog
bij een in aanbouw zijnde woning,
pal naast het half vernielde oude
huis. Hier hadden wij een bijzondere
ontmoeting.

Er kwam een vrouw aanlopen met
een tasje waar wat eten in zat
voor een oude zieke man. Arie zei:
net als Dorcas. Deze vrouw hoorde
deze naam en begreep dat wij van
een christelijke organisatie waren.
Zij viel spontaan Arie om zijn hals
van blijdschap. We vroegen of ze
nog ver moest lopen. Ja, nog 4 km.
Ze is toen met ons meegereden.
Wat was ze ontroerd. Ze was ervan
overtuigd dat God ons gezonden
had en dat zij nu niet zo ver hoefde
te lopen. Ook kreeg ze een stapel
evangeliën mee. Helaas hadden wij
op dat moment geen Bijbels bij
ons, waar zij om vroeg.
In de omgeving zijn veel huizen herbouwd, maar de meeste zijn bij lange na niet klaar.
Om 13.00 uur waren we weer terug
in Botosani. De lunch gebruikten
we in het sociaal dagcentrum “Pentru Tine”. Om 14.00 uur werden de
kinderen opgehaald. We waren benieuwd hoeveel kinderen er zouden
komen. Ondanks dat het vakantie
was waren toch bijna alle kinderen
gekomen.
Vervolgens hebben we besprekingen
gevoerd met Sebastian betreffende het reilen en zeilen van het
sociaal dagcentrum “Pentru Tine”.
Er was nog tijd over om een drietal
sponsorgezinnen te bezoeken. De
gezinnen (voornamelijk zigeuners)
wonen in een flat, die aan de buitenkant gerenoveerd is, maar de
binnenkant! Onvoorstelbaar! Het is
niet te beschrijven. Je moet er geweest zijn om te beseffen hoe deze

gezinnen leven. De meeste woningen bestaan uit één kamer(tje).
Hier moet alles gedaan worden.
Het is woonkamer, slaapkamer en
keuken in één. Het toilet en douche
zijn aan het einde van de gang. De
hele verdieping maakt hier gebruik
van! Ik zal u een beschrijving besparen! Het voert te ver om in dit
reisverslag de gezinsomstandigheden van deze gezinnen te verhalen.
We hopen dit uitgebreider te doen
op onze voorlichtingsavond. (Deze
mag u niet missen!). Vol indrukken
verlaten we dit “getto”.
Om 17.00 uur nemen we afscheid
van Sebastian en Laurentiu en
besluiten deze avond voor onszelf
te houden. We hebben gegeten in
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ons Pension “Bianca”. Ondanks de
taalbarrière kwamen we er aardig
uit. Alleen Bindert had het niet zo
erg getroffen! Na de dagsluiting
legden we ons, met een hoofd vol
indrukken, ter ruste.
Dinsdag 24 april
Het gebruikelijke ontbijt om 07.30
uur. Vertrek naar Cluj-Napoca om
08.30, nagezwaaid door Sebastian en Laurentiu. We reden een kortere weg dan de heenreis. Tijdens
de terugreis hebben we een cultureel uitstapje gemaakt. We komen
door de Bucovina. Deze streek
staat bekend om zijn eeuwenoude
kloosters.
Veelal zijn deze kloosters niet al-

leen aan de binnenzijde, maar ook
aan de buitenzijde beschilderd. De
meeste van deze kloosters staan
op de werelderfgoed lijst van de
UNESCO. Op 4 km vanaf de route
die we reden ligt het klooster Voronet. Dit klooster is gebouwd in
1488. De beschilderingen zijn uit
1547. Het is onbegrijpelijk dat de
schilderingen (aan de buitenzijde)
de eeuwen hebben doorstaan. Tot
op de dag van vandaag weet men
niet hoe deze verf vervaardigd is.
Uitermate interessant. We hadden goed weer. Alleen in de bergen
daalde het kwik tot ca. 8 graden
en hebben bibberend onze lunch
gegeten (die we meegekregen hadden van Laurentiu). Verder valt er
niet veel te vermelden behalve het
feit dat Joke een SMS-je kreeg van
haar zus. Een SMS-je waarbij Joke
een vreugdekreet nauwelijks kon
onderdrukken. Jippie! De snijbiet en
de peen is opgekomen! Joke en haar
zus zijn fervente volkstuinders.
Snijbiet en peen schijnen nogal
eens te mislukken. Joke helemaal
in haar sas. Bij aankomst bij het
kantoor van Ecce Homo wachtte
ons het avondeten, dit in de vorm
van een soort hartige taart, welke
we ons goed lieten smaken. Hierna
hebben we nog een rondje door de
stad gelopen en werd het weer
langzamerhand tijd om de dag met
elkaar af te sluiten.
Woensdag 25 april
’s Morgens bezochten we een zes-
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tal sponsorgezinnen. Drie van deze
gezinnen woonden in een afgescheiden stuk grond waarop enkele huisjes stonden en waar een aantal
krotten bij gebouwd was. Wat een
ellende. Wat een woonomstandigheden. Wat een armoede. We horen
de gezinssituaties. We horen van
schulden, gezondheidsproblemen,
werkeloosheid, analfabetisme.
Niet te beschrijven. We komen in
een soort overblijfsel, wat vroeger
wellicht een woning is geweest. We
zien een soort ijzeren kist wat een
kachel moet voorstellen. We zien de
enorme lekkage plekken daar waar
het afvoerkanaal door het dak verdwijnt. Hierdoor zijn de kinderen
vaak ziek.
We komen in kamertjes waar men
met 6 personen moet leven. Verbijsterd verlaten wij deze plaats.
Vervolgens bezoeken we nog een
drietal gezinnen. Deze gezinnen wonen in flats, die aan de buitenzijde
aardig opgeknapt zijn. Het is aan
de buitenkant niet te zien welk een
grote armoede er geleden wordt.
We komen bij een gezin, bestaande uit 5 personen. Ze leven in een
kamertje van 3 bij 3! Ze hebben 2
matrassen gekregen, deze staan
op de gang. ’s Avonds worden deze
in het kamertje op de grond gelegd (de ruimte is dan echt helemaal gevuld), om zodoende slaapplaatsen te creëren. Men heeft
een schuld van € 700 en het gas
is afgesloten. Ondanks alle ellende
mogen we ook zien dat de onder-
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steuning door de maatschappelijk
werkers van Ecce Homo vruchten
afwerpen. We horen ook van gezinnen die er weer bovenop komen en
zonder hulp verder kunnen. We zien
opnieuw wat een zegen het is als
zo’n arm gezin gesponsord wordt.
Bij het laatste bezoek zijn we door
onze voorraad boodschappen en
andere uitdeelspullen heen. Vol indrukken begeven we ons weer naar
het kantoor. Na de maaltijd hebben
we besprekingen met Ecce Homo.
Vervolgens brengen we een bezoek
aan Rodica Morar. Zij runt een organisatie, die gratis medicijnen
verstrekt aan mensen die de kosten hiervoor niet kunnen betalen.
Het werd een hartelijk weerzien.
Via onze stichting ontvangen zij
ook goederen, zoals medicijnen,
incontinentiematerialen e.d. Met
het laatste transport waren er 30
dozen voor Rodica bestemd. Ze zijn
hier heel dankbaar voor. Er was nog
even tijd om de stad in te gaan.
Om 18.00 uur vond het afscheidsdiner plaats in het kantoor van
Ecce Homo. Rijst met goulash. We
lieten het ons goed smaken. Om
20.00 uur namen we afscheid van
Liviu Balas en de overige medewerkers van Ecce Homo. De resterende tijd brengen we door op het kantoor. We zingen onder begeleiding
van Joke’s gitaar het hele repertoire wat zij ieder jaar weer meeneemt. Na de gebruikelijke avondsluiting kruipen we onder de wol.

Donderdag 26 april
Om 07.00 uur vertrekken we vanuit Cluj. Om 10.00 uur passeren
we de Hongaarse grens en zetten
onze horloges een uur terug. Nabij
Boedapest stoppen we voor de gebruikelijke Goulash soep. Vanwege
het mooie weer maken we ’s middags een wat langere stop, waarbij
Bindert uit zijn slof schiet en ons
trakteert op Apfelstrudel (uiteraard met slagroom). Om 19.00
uur komen we aan in Rathsmannsdorf (Zuid-Duitsland) waar we
zullen overnachten. Om 20.00 uur
schuiven we aan tafel en tijdens de
maaltijd evalueren we de reis. We
mogen terugzien op een bijzonder
geslaagde reis. We hebben de projecten bezocht. We hebben de besprekingen gevoerd. Alles wat we
ons hadden voorgenomen hebben
we kunnen doen, zelfs meer dan
dat. We hebben dit keer heel veel
breiwerk uitgedeeld.

advertentie

Vrijdag 27 april
Ontbijt om 07.30 (dan is de
plaatselijke bakker geweest met
het brood). Voor de lunch werd er
gezorgd voor belegde broodjes
en koffie. Na een voorspoedige
reis kwamen we om 19.30 uur
veilig in Alblasserdam aan. We
eindigden de reis met het lezen
uit Jozua 24: Hij is het die ons
bewaard heeft op al de weg, door
welke wij getogen zijn (vers 17) en
dankgebed.
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Terugblik
Informatieavond
De informatieavond in “Avondrust” (Nudenoord
38 te Rotterdam) op 16 februari 2012 is bezocht door een 35 tal personen. De opbrengst
van deze avond heeft het schitterende bedrag
van € 370,75 opgebracht. We kunnen terugzien op een zeer geslaagde avond. Een grote
betrokkenheid met het werk wat we in Roemenië mogen doen, was merkbaar.

Gemeenteavond Herv.
Gemeente te Rijsoord
1 december 2011

Kerststerren verkoop
De kerststerren verkoop op 9 en 10 december in
zorgcentrum “de Riederborgh” te Ridderkerk heeft
opgebracht: € 575,25
(incl. € 45 verkoop kaarten door mevr. Pieplenbos)
De kerststerren verkoop op 9 december in Woonzorgcentrum “Uitzicht” te Vlaardingen heeft opgebracht € 224,85. Totaal heeft deze actie opgebracht het schitterende bedrag van: € 800,10

Kaarten
Het bestuur van stichting “Draagt Elkanders
Lasten” was aangenaam verrast door het feit dat
Geertje Janse een bedrag ad € 300 ons heeft
doen toekomen. Het bedrag is de opbrengst van de
verkoop van (wens)kaarten. Deze kaarten zijn vervaardigd door Geertje Janse en Leanne de Lange.
Het laat zich raden hoeveel werk er verzet is om

Nieuwsbrief Stichting Draagt Elkanders Lasten
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We mogen terugzien op een geslaagde avond.
De film die vertoond werd maakte grote
indruk. Er vonden ook een aantal goede gesprekken plaats. Bij deze werden we uitgenodigd om met een stand op de winterfair (28
januari) en op de zomerfair (12 mei) te staan
die door de Herv. Gemeente te Rijsoord
georganiseerd werd. Ook kregen we te horen
dat de helft van de opbrengst van deze fairs
bestemd zou worden voor onze stichting. Bij
het ter perse gaan van deze nieuwsbrief is
de opbrengst nog niet bekend. We hopen hier
D.V. in onze volgende nieuwsbrief uitgebreid op
terug te komen. Op deze avond werd voor
€ 45 aan vogelvoer verkocht.

aan dit schitterende bedrag te komen. Niet alleen
het maken, maar ook de verkoop van de kaarten.
Bij deze wil het bestuur Geertje en Leanne nogmaals heel hartelijk bedanken voor deze geweldige
actie. Het geld is ondertussen besteed aan het
project ter realisatie van het sociaal dagcentrum
“Pentru Tine” voor (kansarme) kinderen te Botosani
in Roemenië. Ook namens de Roemeense kinderen
heel hartelijk dank.

Gemeente te
llecte van de Herv.
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g opgebracht.
voor onze stichtin

Huis-aan-huis collecte
De Huis-aan-huis collecte, die gehouden is van 5 - 17
december 2011 te Ridderkerk heeft het onvoorstelbare bedrag opgeleverd van
€ 6.300

Informatieavond
De informatieavond gehouden op 10 januari 2012
was een daverend succes. Een volle zaal. Een
aandachtig gehoor. Een indrukwekkende presentatie en film.
Een geweldige opbrengst: € 518,10

Dit bedrag is € 1.106,03 hoger dan vorig jaar!!!!
Vanaf deze plaats worden alle collectanten (106) heel
hartelijk bedankt, die met elkaar dit formidabele bedrag
bij elkaar “gelopen” hebben.
Om niemand voor het hoofd te stoten noemen
we toch even Linda Nugteren, die het voor elkaar gekregen heeft om haar opbrengst in Slikkerveer te verdubbelen! Vorig jaar was daar opgehaald € 594,56. Nu is
daar opgehaald: € 1.194, 50!!
En nu we toch bezig zijn: de enorme inzet van ons
bestuurslid Roelie Gouweloos, die de hele organisatie en
alles wat daarbij komt kijken heeft georganiseerd en gecoördineerd, is rijkelijk beloond. Roelie, hartelijk bedankt.

Geraniummarkt 2012
De opbrengst op zaterdag 21 april was € 300
en zaterdag 5 mei € 860. Samen € 1160.
Beide dagen was het koud en nat weer, maar
desondanks een mooie opbrengst.

De zangavond in de Ichthuskerk te Ridderkerk op zaterdag 10 maart 2012 heeft opgebracht het bedrag van
€ 427,22. Aan deze geslaagde avond werkten mee:
Jeugdkoor Hosanna
Muziekemsemble Scherzando
Beide onder leiding van Benno van Luttikhuizen
Orgel: Marco Koomans van der Dries
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Fietstocht 2e Pinksterdag Ridderkerk

Op 2e Pinksterdag, 28 mei, hadden we weer onze jaarlijkse
fietstocht.
Tegen 13.00 uur begonnen we, met 2 bestuursleden, aan de
voorbereidingen.
De start begint altijd bij de Riederborgh in Ridderkerk.
Hier werd de tafel klaar gezet, de koffie en thee getapt en de
papieren klaar gelegd.
Het was dit jaar prachtig weer, lekker zonnetje en toch een
beetje wind zodat het niet te warm was. Om 13.15 uur kwamen
de eerste deelnemers al aan. Wim Klippel ging naar de rustplek waar ondertussen Bert Tronchet al stond te wachten.
Ondergetekende bleef bij het start en finishpunt. De laatste
groep vertrok om 14.30 uur. Totaal waren er nu 73 routes verkocht. Daarbijgerekend de kinderen en oudere die maar 1 route
meenamen, waren er zo’n 90 mensen onderweg. Fantastich!!
De route ging door Ridderkerk, richting Hendrik Ido Ambacht,

(waar enkele mensen niet helemaal
uitkwamen) en via Oostendam
naar de Alblasserdamse brug.
Hier kwamen de fietsers groepen
tegen van de Roparun, die aan
de verkeerde kant van de brug
overstaken. Dit was even lastig,
maar dat was maar een stukje.
Op naar de rust. Deze stond bij de
Kortlandse Brug te Alblasserdam.
Een mooi plekje maar erg druk.
Er was in Alblasserdam ook een
fietsroute bezig, en deze kwamen
elkaar tegen. Sommigen reden met
de verkeerde groep mee, maar kwamen daar snel achter en gingen de
goede kant op. Toen op weg naar
het Driehoeksveer in Kinderdijk. Die
man heeft het nog nooit zo druk
gehad volgens mij. Hele groepen
moesten wachten op de volgende pont omdat hij helemaal
vol was. Het was gelukkig prachtig weer, dus niet zo’n ramp.
2 Personen letten niet goed op en reden de autopont op, dus
waren extra onderweg!!
Toen ze aan de overkant waren, moesten de fietsers nog een
stukje door Bolnes voordat ze terug kwamen bij de finish. Enkelen sneden een stukje af, maar de meesten maakten netjes
de route af en na 27 km. waren ze terug bij de Riederborgh.
Hier was ijs te koop, drinken of nog wat bakjes watermeloen.
De taart kon, na een telefoontje aan de winnaar (die was niet
terug gekomen bij de finish en na rekenen wisten we wie het
waarschijnlijk was) uitgereikt worden.
Al met al gingen wij om 18.00 uur naar huis, moe maar voldaan en een prachtige opbrengst van € 350 voor Pentru Tine.
Iedereen hartelijk bedankt en we hopen tot volgend jaar.
Roelie Gouweloos.

advertentie

advertentie
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Geweldig initiatief
Het idee om in plaats van cadeaus, ter gelegenheid van
een heuglijk feit, geld in te zamelen voor een goed doel,
heeft wederom navolging gehad. Ter gelegenheid van de
65e verjaardag van Joke de Romph werd een feestavond
georganiseerd. Zij had te kennen gegeven in plaats van
cadeaus geld te willen ontvangen voor stichting Draagt
Elkanders Lasten. Op vakkundige en originele wijze werd
een collectebus gefabriceerd. De opbrengst was overweldigend: € 525

Winterfair Ridderkerk
zaterdag 10 december 2011
Onze duizendpoot in het bestuur, Roelie Gouweloos, zag
nog kans om tussen alle bedrijven door (kerststerrenverkoop, collecteweken etc.) tijd vrij te maken om met
een stand op de Ridderkerkse winterfair te staan. Het
was ontzettend koud, maar ook ontzettend leuk, aldus
Roelie. Om 14.30 uur werd Roelie afgewisseld door dochter Lenie met haar vriendin. Ondanks het feit dat het
duurste artikel dat verkocht werd € 2.50 was, bedroeg
de netto winst € 125,45. Voor herhaling vatbaar.

Winter en Zomer fair van de
Hervormde kerk in Rijsoord.
Ieder jaar heeft de Hervormde kerk in Rijsoord een winter
en zomerfair. De opbrengst van de fair besteden ze ieder
jaar, voor de helft, aan en goed doel en voor de helft aan
het eigen kerkgebouw. Dit jaar kwamen wij in aanmerking
voor de helft van de opbrengst. Op 1 december 2011, zijn we
eerst bij een informatieavond geweest en het een en ander
verteld over ons doel in Roemenië. Vervolgens werd er op
28 januari 2012 de winterfair gehouden waar we voor
€ 60,00 verkocht hebben.
Op 12 mei 2012 stond de zomerfair gepland. Het weer zat
een klein beetje tegen.
Rond half 10 begon het even flink te regenen, maar even
later werd het toch droog. De temperatuur was wat aan
de lage kant, maar dat mocht de pret niet drukken. Het
liep de hele dag lekker door. Verschillende formulieren uitgedeeld en informatie uitgewisseld. Ook op deze verkoping
kon ik voor € 60,00 verkopen.
Al met al was het een hele gezellige dag en fijn om zo te
merken dat het werk, wat wij al jaren voor onze medemensen in Roemenië doen, met veel enthousiasme ontvangen
wordt. De totale opbrengst van deze actie is, met dit
schrijven, nog niet bekend. Wel is bekend wat we met het
geld gaan doen. Ieder kind in Pentru Tine krijgt een goed
gevulde rugtas. Deze wordt gevuld met schoolspullen,
tandenborstel, beker en tandpasta. Maar ook krijgen ze
allemaal een nieuw trainingspak en schoenen. Dit laatste
hopen we met onze najaarsreis aan te schaffen en gaan
we met de kinderen shoppen. Wat een feest zal dat zijn
voor die kinderen!
We houden u op de
hoogte, en hopen daar
D.V. in onze volgende
nieuwsbrief, uitgebreid op
terug te komen.
Allemaal een hartelijke
groet van Roelie Gouweloos
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Nieuws van de breigroep !

Allemaal in het nieuw!

Al 15 jaar breien mensen voor Roemenië.
Uit de Alblasserwaard en omtrek, Ameide, Oud-Alblas, Bleskensgraaf,
Papendrecht, Alblasserdam, Ridderkerk, Dordrecht en Rotterdam.
Heel veel dekens, truien, sjaals en mutsen zijn gemaakt uit liefde voor
de mensen die het minder hebben dan wij.
Wat heel bijzonder was dat veel mensen gelezen hebben over de wanten
en wantjes voor kinderen, en gelijk begonnen zijn om deze te breien. Deze
zijn ook al uitgedeeld tijdens onze laatste reis naar Roemenië. Ga ermee door voor de volgende winter.
Wat fijn is het dat vele ouderen zo ook hun steentje kunnen bijdragen
en zich nog zo nuttig kunnen maken. (Wat moeten zij doen zonder breiwerk?) Ook zij willen dit niet missen.
Dan ook dames die vele lapjes tot een deken maken. Ook zij hebben weer
heel veel werk verzet.
Allen die hebben meegewerkt om al die mensen blij te maken heel hartelijk dank daarvoor namens medewerkers Stichting Draagt Elkanders
Lasten.
Joke van der Weiden
Nieuwsbrief Stichting Draagt Elkanders Lasten
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Gedurende de laatste
Roemeniëreis hebben
we bijzonder veel breiwerk uit mogen delen.
Hierbij een korte impressie.

De beste
knoflooksaus
van Nederland ...

... vinden wij

Te koop bij elke Agrimarkt, Albert Heijn, C1000, Deen, Dekamarkt,
EMTÉ, Golff, Jan Linders, Jumbo, MCD, Plus en Poiesz.

Wereldsauzen; voor mensen met smaak. www.yildriz.nl
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Informatieavond

Stichting Draagt Elkanders Lasten
D.V. dinsdag 3 juli 2012

Zoals we gewend zijn organiseren we weer een informatieavond. Het is een goede gewoonte om na iedere Roemenië-reis
zo’n avond te organiseren. Op deze avond wordt u weer helemaal bijgepraat over alle ontwikkelingen die zich voordoen op
het gebied van onze hulpverlening aan noodlijdenden in Roemenië. Aan de hand van een video maken we u deelgenoot van
de Roemenië-reis die van 19 t/m 27 april jl. gemaakt is. Met behulp van een presentatie zullen wij u meer bijzonderheden
vertellen van de bezochte projecten en gezinnen. Ook nemen we een kijkje in het gebied dat in 2010 zwaar getroffen werd
door overstromingen.
Deze avond bijzondere aandacht voor het sociaal dagcentrum voor kinderen te Botosani en hoe we ervoor willen zorgen
dat er voor de winter een centrale verwarming aangelegd kan worden. Al met al is het de moeite waard om deze avond te
bezoeken. U wordt bij deze van harte uitgenodigd. We hopen op een grote opkomst. Neem gerust familie, vrienden en kennissen mee. Een volle zaal zou fantastisch zijn.
Aan het einde van de avond wordt er gecollecteerd, terwijl de verkooptafel ook aanwezig zal zijn.

orgh”
Plaats: “De Riederb
te Ridderkerk
Boksdoornstraat 2
Aanvang: 19.45 uur

advertentie

Verwarmingsketels gevraagd
Regio Alblasserdam/Ridderkerk

Mocht u uw verwarmingsketel en/of boiler binnenkort gaan
vervangen, wilt u ons dan een seintje geven? Wij verzamelen
namelijk de gebruikte ketels en boilers ten behoeve van de
stichting “Draagt Elkanders Lasten”. Met de opbrengst
van de gestripte ketels kunnen wij weer hulptransporten
mede financieren.
U kunt contact met ons opnemen via de heer B. Malda via de
volgende telefoonnummers: 06-44547384 of 078-6918967
Wij halen de ketels/boilers dan z.s.m. bij u op.
Verwarmingsbedrijf Okkerse uit Dordrecht, Rieske uit Ridderkerk en Hol uit Nieuw Lekkerland leveren regelmatig ketels voor onze stichting. Weet er soms iemand ook een
verwarmingsbedrijf die oude CV ketels zou kunnen leveren, waarvan de opbrengst bestemd kan worden voor de stichting? Ook hiervoor kunt u contact opnemen met de
heer B. Malda via bovenstaande telefoonnummers.
Het bestuur

Nieuwsbrief Stichting Draagt Elkanders Lasten
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Oud ijzer!
Floor Verweij (ook een Roemenië-ganger en
behoorlijk besmet met het “Roemenië-virus”) heeft een kennis geholpen bij de verhuizing. Nu wilde het geval, dat deze kennis een “prieeltje” in de tuin had staan die
met de oplevering van het huis verwijderd
moest zijn. Doordat deze kennis bij een
verzinkerij had gewerkt bestond het “prieeltje” bijna uitsluitend uit verzinkt ijzer.
Floor heeft toen onze Bindert Malda benaderd, deze is per slot van rekening onze
koper –en oud-ijzer expert. Om een lang
verhaal kort te maken: het gewicht van
het “prieeltje” overtrof hun stoutste verwachtingen. Samen met een CV-tje en nog
wat oud-ijzer: 1500 kilogram!!! Opbrengst
maar liefst € 290!!! Floor en Bindert, hartelijk bedankt voor jullie sloopwerk.

Winterperikelen
De afgelopen winter zal de Roemenen nog lang heugen. De winter was bijzonder streng met daarbij een overstelpende hoeveelheid sneeuw. 545 Plaatsen in 21 provincies waren letterlijk
“begraven” in de sneeuw. In sommige gebieden reikte de sneeuw
hoger dan de daken. Daarbij een snijdende wind met temperaturen van -30 °C. Behalve schade aan wegen, elektriciteitskabels
e.d. was het een onhoudbare situatie voor menig arm gezin. Er
ontstond een enorme wateroverlast toen de dooi inviel. De muren van menig Roemeens huis bestaan veelal uit klei met stro
gemengd. Het laat zich raden als deze muren verzadigd worden
met water. We hebben in 2010 een watersnoodrampgebied bezocht en hebben toen de catastrofale gevolgen gezien. De veelal
slechte daken begaven het onder het gewicht van de smeltende
sneeuw. De plaatsjes Panciu en Racoas in de provincie Vrancea
werden het hardst getroffen. De Roemeense organisatie Ecce
Homo heeft voor een 55 tal getroffen arme gezinnen, waarbij
het inkomen niet meer bedroeg dan de kinderbijslag van de
kinderen, een hulpproject opgestart. In samenwerking met de
plaatselijke kerken heeft Ecce Homo deze gezinnen voorzien
van een voedselpakket, aardappelen en kleding. Om het geheel
te bekostigen kwam de Roemeense organisatie Ecce Homo een
bedrag van € 438 tekort. Als bestuur hebben we gemeend dit
ontbrekende bedrag voor onze rekening te nemen.
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Financieel overzicht 2011
Saldo per 31-12-2010
Ook deze keer doen we via de nieuwsbrief verantwoording
over de financiële middelen die we in het achterliggende
jaar hebben mogen ontvangen. Een jaar waarin er eigenlijk
wel zorgen waren hoe we de aangeboden goederen vanuit
de loods aan de Lagendijk in Roemenië moesten krijgen.
Hadden we in het verleden 2 transporten per jaar nu zag
het er naar uit dat het er 4 zouden worden, wat de nodige
kosten met zich mee zou brengen. Via de nieuwsbrief en
de plaatselijke krant hebben we u geïnformeerd over de
ontstane situatie en de maatregelen die we noodgedwongen zouden gaan nemen. Het is echt tot verwondering
hoe hier op is gereageerd. Waar wij ons zorgen maakten
zijn we in een korte tijd daarin beschaamd geworden. Er
kwam een stroom van giften op gang met als resultaat
dat er inmiddels een transport van betaald is en er voor
2 transporten geld gereserveerd is. Het heeft ons bijzonder goed gedaan dat zo velen zich achter ons werk hebben geschaard. In het overzicht ziet u dat we het jaar
met een behoorlijk positief saldo afsluiten. In dat saldo
zit echter een renteloze lening van 8.000 euro waarvan
inmiddels de helft alweer is afgelost. Deze lening was nodig voor Pentru Tine om te kunnen doorgaan met het zo
mooie werk wat daar gedaan mag worden. Maar na aftrek
van deze lening hebben we ondanks de crisis meer inkomsten mogen ontvangen dan vorig jaar. Het geeft ons het
vertrouwen om door te gaan met ons werk en onze projecten en we mogen ervaren dat het gezegend wordt. We
danken u allen en hopen en bidden dat u ook in 2012 ons
werk wilt blijven steunen. Maar bovenal danken we God
die krachten gaf en geeft om dit werk hier en in Roemenië
te doen en in mensenharten werkt om te geven voor de
naasten die het zo vele malen minder hebben.
Arie Velthuizen

€ 11.409,87

Inkomsten:
Verkoop
Acties: fietstocht,verkoping, auto’s wassen,
geraniums,kerststerren en bezorging post
Huis aan huis collecte
Sponsoring
Giften/algemeen
Giften/transport
Dia/video
Kindersponsoring
Rente
Evangelisatie
Hulpgoederen
Voedselpakketten
Pentru Tine/bus
Nieuwsbrief
Lening

Uitgaven:
Verkoop
106.00
Acties
5.071,24
Sponsoring
23.610,00
Transport
8.590,00
Pentru Tine
17.800,00
Nieuwsbrief
1.630,28
Kindersponsoring
3.130,00
Opslag
2724,00
Kosten bank
521,99
Diversen
618,00
Hulpgoederen
38.336,00
Voedselpakketten
4.720,17
Evangelisatie
451,25
		
----------Totaal 107.613,83

advertentie

€ 23.596,55

advertentie

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
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17.556,58
6300,00
22.322,79
12.395,70
7.066,50
1.900,85
2.970,00
1,82
1.820,00
38.336,00
3.633,27
2.965,00
450,00
8.000
----------Totaal 119.800,51

Saldo per 31-12-2011

Nieuwsbrief Stichting Draagt Elkanders Lasten

382,00
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Winteractie 2012
Aangemoedigd door het succes van deze actie, waarin
stichting Draagt Elkanders Lasten destijds het initiatief nam, tracht de Roemeense stichting Ecce Homo,
steeds weer gelden te werven voor deze actie. Aan onze
oproep om deel te nemen aan de voedselpakkettenactie
is, net als voorgaande jaren, massaal gehoor gegeven.
Wederom konden we € 4000 overmaken voor deze actie. Dit bedrag is bijna geheel als giften binnen gekomen.
Daarnaast hebben we voor € 700, via de stichting “Zie
de Mens”, 1000 kg rijst gekocht voor de arme gezinnen.
Vanuit Engeland worden 122 gezinnen gesponsord. Deze
gezinnen zijn vanuit Engeland voorzien van een voedselpakket. De overige 347 gezinnen (incl. “onze” 93 gezinnen) ontvingen een voedselpakket. Behalve voedsel werd
ook kleding uitgedeeld.
Tenslotte ontving ieder sponsorgezin een grote baal
aardappelen. Doordat ook enkele andere Nederlandse
organisaties een financiële bijdrage hebben geleverd,
was het mogelijk om daadwerkelijk alle sponsorgezinnen
te voorzien van een voedselpakket.
We lezen in het rapport van Ecce Homo over de extreme
winter. Temperaturen van -30º C en letterlijk meters
sneeuw. Sommige gebieden hadden te kampen met meer
dan 4 meter sneeuw. Veel gezinnen waren helemaal ingesneeuwd en zaten dagen lang zonder voedsel en andere noodzakelijkheden. Voor de armste gezinnen een verschrikkelijke tijd. De gezinnen moeten dan beslissen:
het lage inkomen uitgeven aan voedsel, verwarming of huur. Aangezien de gezinnen niet kunnen leven zonder
voedsel, zonder verwarming of zonder onderdak, maken veel gezinnen schulden (gas, elektra en huurschuld).
Betalen ze geen huur, dan bestaat het gevaar dat deze gezinnen op straat komen te staan. Betalen ze geen
gas en elektra, dan bestaat het gevaar dat het gas wordt afgesloten. Al met al onvoorstelbaar hoe deze
gezinnen moeten overleven.
U kunt zich voorstellen wat een blijdschap het geeft als deze gezinnen een voedselpakket, kleding en aardappelen ontvangen. We lezen in het verslag over een moeder met haar kinderen. Zij was door haar werkgever
tot nader order naar huis gestuurd omdat er geen geld was voor de salarissen. Tot nader order is zij thuis.
Hierdoor ontvangt ze ook geen salaris. Toen zij het voedselpakket ontving liepen de tranen over haar wangen.
Ze had zich ’s morgens afgevraagd wat zij deze dag en de volgende dagen moest eten. Het voedselpakket
kwam als een antwoord op haar gebed. We lezen over Mihela, een moeder met haar dochtertje. Door alle
uitgaven was er geen geld voor noodzakelijke medicijnen. Doordat het voedselpakket gebracht werd kon deze
moeder met het geld dat ze hiervoor uitspaarde de medicijnen kopen.
Vanaf deze plaats willen wij u, na de Heere, heel hartelijk bedanken dat u met uw financiële bijdrage deze
actie mogelijk hebt gemaakt.
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Deze Nieuwsbrief is mede mogelijk gemaakt door de adverteerders:

• verf • gordijnen
• raamdecoratie
• vloerbedekking
• behang • glas

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

Dam 52-54
2951 GB Alblasserdam
Tel. 078 - 691 63 03

