Jaarverslag 2020

Stichting Draagt Elkanders Lasten
te Ridderkerk

“met goedheid overladen”
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Voorwoord/algemeen
Dit jaarverslag heeft, zoals u op de cover kunt zien, betrekking op het jaar 2020. Een heel
bijzonder jaar dat wereldwijd als het coronajaar de geschiedenisboeken in zal gaan.
Een jaar waarin de wereld soms tot stilstand leek te komen.
Zo ook de activiteiten van Stichting Draagt Elkanders Lasten. In januari kon nog een
presentatieavond worden verzorgd in Riederborgh en dat was gelijk de laatste voor dit jaar.
Verkopingen, zangavond en andere activiteiten konden geen doorgang vinden. Alleen in april
was er een tompoucenverkoop, in september konden we een minifair houden in oktober de
jaarlijkse huis-aan-huiscollecte en in december de jaarlijkse verkoop van cyclamen en
kerststerren.
Hierdoor liepen aanvankelijk ook onze inkomsten erg terug, zodat we in de zomer niet meer
aan onze financiële verplichtingen richting onze Roemeense partner Pentru Tine konden
voldoen. We moesten onze maandelijkse bijdrage met € 300,- terugschroeven. Een oproep
aan onze achterban voor extra financiële bijdragen had een geweldig resultaat, zodat we na
twee maanden weer het volledige maandbedrag konden overmaken. Hieruit blijkt de enorme
betrokkenheid van onze achterban, heel veel dank daarvoor.
Ondanks, of misschien wel dankzij, alles werden er heel veel hulpgoederen gebracht. Zoveel,
dat er dit jaar 2 volledige transporten en 2 deeltransporten konden plaatsvinden. Het
bijzondere hieraan is dat 3 van de 4 transporten werden gesponsord! Ook hiervoor heel veel
dank aan onze sponsors.
Vanwege de reisbeperkingen en quarantainevoorschriften was het dit jaar helaas niet
mogelijk om een bezoek te brengen aan zowel Roemenië als Moldavië. Dankzij de moderne
media konden we toch goede contacten onderhouden. Ook vanuit Roemenië kon geen bezoek
aan Moldavië worden gebracht, maar ook van daaruit kon via de moderne media het werk
worden voortgezet. En zoals gezegd, konden transporten gelukkig wel doorgang vinden.
In de zomermaanden hielden we al een geldinzameling voor voedsel, omdat de
omstandigheden door de crisis en een erg droge zomer erg slecht waren in Moldavië. Er was
honger, omdat er weinig groeide op het land. Met een transport konden 2 ton aardappels
worden gebracht en een oproep om geld voor voedsel was een groot succes. Gezinnen werden
door de sociaal werkers in Moldavië meerdere keren voorzien van voedselpakketten.
Dit jaar lag de nadruk veelal op voedselhulp, omdat niet alleen de coronacrisis zorgde voor
toename van de armoede, maar ook de weersomstandigheden dit noodzakelijk maakten. De
jaarlijkse inzameling van gelden hiervoor in de winter was al een groot succes, maar ook die
in de zomer en vervolgens weer in november en december. We zijn dankbaar dat we hiermee
volwassenen, maar vooral ook kinderen konden helpen. Kinderen waar de ouders geen eten
voor konden kopen en daardoor gezondheidsproblemen en leerachterstanden kunnen
krijgen, konden hun maag vullen.
We mogen vaststellen dat we als stichting dit jaar rijk zijn gezegend. God gaf ons weer de
middelen om hulp te kunnen bieden, al was het niet zoals anders.
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Hem komt de eer en de dank toe voor alles wat Hij dit jaar weer mogelijk heeft gemaakt. Dat
we onze naasten van wie de omstandigheden nog moeilijker waren dan voorgaande jaren
konden voorzien van de eerste levensbehoeften.
Dankt, dankt nu allen God
met blijde feestgezangen!
Van Hem is ’t heuglijk lot,
het heil, dat wij ontvangen.
Hij ziet in Christus ons
altijd genadig aan,
En heeft ons dag aan dag
met goedheid overlaan.

Aan al onze sponsors en donateurs zijn we heel veel dank verschuldigd. Zonder hen was de
hulp allemaal niet mogelijk geweest.

Bestuurlijk
Als bestuur vergaderden we 9x dit jaar.
Wegens de coronapandemie zaten we de meeste van deze vergaderingen in een grotere
ruimte i.p.v. bij de bestuursleden thuis.
Eline Crum en Corina de Mooij waren aftredend, maar hebben zich voor een nieuwe termijn
van 4 jaar weer verbonden aan de stichting.
In juni is Jako Beekman toegetreden als nieuw bestuurslid, zodat het bestuur weer voltallig is.
Wim Klippel
Roelie Gouweloos
Arie Velthuizen
Peter van der Lugt
Joke van der Weiden
Eline Crum
Rianne Klippel
Corina de Mooij
Jako Beekman

voorzitter
secretaris
penningmeester
algemeen adjunct
bestuurslid
bestuurslid
bestuurslid
bestuurslid
bestuurslid

Jubileum
Dit veelbewogen jaar was ook het jaar waarin Stichting Draagt Elkanders Lasten 25 jaar
bestond. Een mijlpaal waaraan we als bestuur graag uitgebreid aandacht hadden willen
besteden. Al in 2019 waren de eerste voorbereidingen getroffen en afspraken gemaakt voor
een jubileumzangavond op 10 oktober. Echter al in april moesten we de beslissing nemen dat
dit niet door kon gaan.
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Wat wel kon doorgaan was de uitgave van een Jubileum Nieuwsblad. Het werd een
uitgebreide versie van het Nieuwsblad met veel informatie over de achterliggende 25 jaar. Het
is terug te vinden op onze website: www.stichtingdraagtelkanderslasten.nl. In tegenstelling
tot andere jaren was er dit jaar maar 1 uitgave. Omdat het een jubileumnummer was, hebben
we deze keer gekozen voor een kleurencover. Dankzij alle adverteerders komen we behoorlijk
uit de onkosten, maar niet helemaal. Daarom hebben we de vraag gesteld aan de lezers wie
het blad in het vervolg online wil ontvangen. Dat bespaart papier en hoge portokosten. Vanaf
deze plaats onze hartelijke dank aan alle adverteerders.
In dit Nieuwsblad deden we een ook oproep voor extra giften en werd de voedselactie
2020/2021 aangekondigd. Beide oproepen resulteerden in een veelheid aan giften voor waar
het hardst nodig was, maar vooral ook voor voedsel. Dankzij de bijdragen van zovelen kunnen
de winter door voedselpakketten worden bezorgd in zowel Moldavië als Roemenië.
Hopelijk kunnen we in 2021 alsnog een verlate jubileumzangavond organiseren.

Pentru Tine
Voor onze partner in Roemenië was 2020 ook een moeilijk jaar. De naschoolse opvang die ze
bieden is een zeer belangrijk onderdeel van de ontwikkeling van de kinderen uit
achterstandsgezinnen waarvan er velen zijn in Botosani en omgeving. Al 11 jaar mag dit mooie
werk plaatsvinden en al die tijd mochten we een belangrijke bijdrage leveren hieraan. Een
groot deel van de salarissen van de medewerkers van de stichting Pentru Tine wordt iedere
maand betaald uit de bijdrage die onze stichting levert. Gedurende de zomer van dit jaar
waren onze inkomsten zover teruggelopen dat we onze bijdrage moesten verlagen. Dit had
direct gevolgen kunnen hebben voor de uitbetaling van hun salarissen. Gelukkig kwam het
niet zover en na 2 maanden kregen we zoveel donaties dat we weer het volle bedrag konden
overmaken.
De naschoolse opvang kwam al in maart stil te liggen door de corona-uitbraak. Een groot
probleem voor de kinderen uit de achterstandsgezinnen die het al zo moeilijk hebben die ook
niet naar school konden gaan. Er werd gezocht naar alternatieven om de kinderen toch extra
aandacht te kunnen geven. Onderwijs op afstand leek niet haalbaar, omdat er geen
laptops/Ipad’s waren. Bijzonder dat wij in de zomer een twintigtal van deze apparaten konden
meegeven. Daarna kon ook daar thuisonderwijs starten, waardoor de zo belangrijke
ontwikkeling van de kinderen kon worden voortgezet. Hopelijk normaliseert de situatie zich
spoedig.
De sociaal werker van Pentru Tine begeleidt 50 gezinnen in Botosani die aan de ondergrens
van de armoede leven. Door maandelijkse bezoeken en het geven van instructies hoe om te
gaan met geld, gezondheid, voeding en hygiëne worden deze mensen geholpen en
gemotiveerd om voor hun bestaan te vechten en niet de hoop op te geven. Een belangrijk
middel hierbij is ook het brengen van het Evangelie. Als er financiële problemen zijn, en die
zijn er veelvuldig, wordt ook met geld geholpen. Periodiek worden bijeenkomsten gehouden
voor de ouders van de kinderen en de gezinnen die worden geholpen waar ook gewezen
wordt op de noodzaak van verandering van de leefstijl. Zoals hiervoor al genoemd omgaan
met geld, hygiëne e.d.
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Als Stichting Draagt Elkanders Lasten konden we dit jaar 2 zeecontainers met hulpgoederen
sturen en nog 2 trailers waarvan de helft van de goederen naar Pentru Tine ging. Een deel van
deze goederen wordt door Pentru Tine verkocht om van de opbrengst te voorzien in de kosten
die de stichting maakt. Het merendeel van de goederen wordt gegeven aan mensen die geen
geld hebben om kleding, schoenen, beddengoed e.d. te kopen. Op dit moment wordt een
ruimte in gereedheid gebracht om een tweedehandswinkeltje te starten om daarmee ook geld
te genereren voor de onkosten. Tot nu toe werd dit gedaan door 3 a 4 keer per jaar een fair
te houden.
Als Stichting Draagt Elkanders Lasten zijn we aangesloten bij Christelijk Platform Oost-Europa.
Een Nederlandse stichting waar meer dan 30 organisaties bij zijn aangesloten die hulp bieden
in Oost-Europa. Er is een initiatief ontstaan om leidinggevenden uit Oost-Europa een studie
aan te bieden hoe ze kunnen leren (en doorgeven aan andere hulpverleners) om in eigen land
betrokkenheid te creëren bij de hulpverlening. En hoe in eigen omgeving gelden te genereren
voor dit doel, zodat ze niet (alleen) meer afhankelijk zijn van buitenlandse giften.
Sebastian Mariniuc, directeur van Pentru Tine, is op ons advies gestart met deze online
training. Hij heeft al een zeer uitgebreid netwerk in Roemenië en daarbuiten, omdat hij
coördinator is bij OCC, Organisation Christmas Child, de wereldwijd georganiseerde ‘actie
schoenendoos’ voor kinderen uit ontwikkelingslanden.

Moldavië
Ook dit jaar ging de hulp in Moldavië door met tussenkomst van Pentru Tine. Sinds 2016 zijn
we in dit land gestart met hulp, in eerste instantie aan een kerkelijke gemeente. Inmiddels is
ook hier met hulp van een goede vriend van Sebastian, Emanuel, een hulpproject opgestart
voor gezinnen en is een naschoolse opvang in ontwikkeling. De nood in Moldavië is nog groter
dan in Roemenië. De werkloosheid is groot, uitkeringen laag en daardoor de nood groot. Naast
de coronacrisis had het land ook te maken met grote droogte, waardoor de oogst deels
mislukte. Een groot probleem ook voor mensen met een eigen tuin, ook geen voedsel daaruit.
In de zomer al bereikten ons alarmerende verhalen en konden we gelden inzamelen voor
voedselpakketten. De sociaal werkers die daar werkzaam zijn, konden de pakketten
verstrekken aan hen die het het meest nodig hadden in Soroca en omgeving. In november kon
dit nogmaals gebeuren.
Het Calvijn College te Krabbendijke is dit schooljaar een actie gestart om geld in te zamelen
voor hulp in Moldavië. Omdat we in december een transport konden sturen naar Botosani in
Roemenië, was er ook de mogelijkheid om op school voedsel in te zamelen en dat mee te
geven voor Soroca. Vanuit Botosani werden 35 dozen levensmiddelen naar Soroca gebracht
en ook uitgedeeld door de sociaal werkers. Met heel veel dank aan de leerlingen van het
Calvijn College.
We hopen dat in 2021 weer bezoek aan Moldavië mogelijk is, zodat de leerlingen er een
werkvakantie kunnen doorbrengen. Het is de bedoeling dat met het geld en zo mogelijk de
hulp ter plaatse een gebouw wordt gerealiseerd waar zondagsschool en naschoolse opvang
kan worden gerealiseerd bij een kerk in Soroca.
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Dit jaar werd in Singerei een broodbakmachine geplaatst, waarvoor in 2019 gelden waren
ingezameld. Het brood dat hier wordt gemaakt, is voor kinderen die wekelijks de
zondagsschool bezoeken. Helaas kon dit niet volledig dit jaar vanwege corona. Op
doordeweekse dagen wordt het gebakken brood verkocht, zodat met de opbrengst hiervan
het zondagse brood wordt betaald.

Gezinssponsoring
Het doel van het gezinssponsorproject is het ondersteunen van arme gezinnen, zowel
maatschappelijk, financieel als geestelijk op zodanige wijze dat deze gezinnen er weer
bovenop komen en op eigen kracht verder kunnen.
De sponsorhulp wordt geboden in de plaatsen Botosani en Havarna in Roemenië en Soroca en
Niorcani in Moldavië via de stichting Pentru Tine te Botosani.
De maatschappelijke hulp omvat 3 gebieden:
* Maatschappelijk: Iedere maand wordt het gezin bezocht. De vorderingen worden bijgehouden, zoals gezinssituatie, gezondheid, schoolbezoek van de kinderen en het verkrijgen van
bepaalde uitkeringen. Ook staat de maatschappelijk werker de gezinnen met raad en daad bij.
* Economisch: De gezinnen worden financieel ondersteund, zodat vermeden wordt dat deze
gezinnen op straat gezet worden, doordat zij de lopende kosten niet meer zouden kunnen
betalen. Elk gezin ontvangt 2 keer per jaar kleding en voedsel. Er wordt gekeken of de gezinnen
aanspraak kunnen maken op bijv. kinderbijslag, pensioen of andere uitkeringen, met als doel
dat de gezinnen economisch onafhankelijk kunnen worden.
* Geestelijk: Pentru Tine gelooft dat de hoofdoorzaak van de armoede gelegen is aan gebrek
aan moraal en geestelijke waarden. Daarom wordt de gezinnen een Bijbel aangeboden. Er
wordt uit de Bijbel gelezen en gebeden met deze gezinnen.
De maandelijkse sponsorbijdrage bedraagt € 25,- per gezin.
Het kalenderjaar begon met de sponsoring van 66 gezinnen door 57 sponsors. Eind december
werden er 64 gezinnen gesponsord door 55 sponsors. Genoemde gezinnen zijn inclusief de
extra sponsoring van 1 gehandicapt kind. Er is dus een afname geweest van 2 sponsoren.
De medewerkers van Pentru Tine hebben, zoals altijd, hun uiterste best gedaan om de
gezinnen te bezoeken en te steunen. In verband met de coronamaatregelen was het in 2020
niet altijd mogelijk om de mensen op de gebruikelijke manier bij te kunnen staan, maar ook
daarin werd er steeds weer naar oplossingen gezocht. Juist in deze periode van corona hadden
de kwetsbare gezinnen het extra moeilijk en was elke vorm van hulp meer dan welkom. In
iedere plaats is ten minste 1 sociaal werker actief die gezinnen maatschappelijk begeleidt en
het Evangelie brengt. Door deze begeleiding en hulp (financieel en materieel) kunnen deze
gezinnen, die onder de armoedegrens leven, overleven. Door de ondersteuning is het mogelijk
dat ze in hun huizen kunnen blijven wonen, terwijl ze anders de kans lopen op straat gezet te
worden, omdat ze de kosten van de huur en/of energie niet kunnen betalen. Ook worden ze
gestimuleerd om werk te zoeken en de kinderen onderwijs te laten volgen. Het komt
regelmatig voor dat sponsoring gestopt kan worden, omdat een gezin door de hulp in staat is
om zichzelf te ‘bedruipen’. Het komt echter ook voor dat de hulp aan een gezin gestopt wordt,
omdat men totaal niet gemotiveerd is mee te werken aan verbetering van de leefsituatie. Dit
is voor de medewerkers van Pentru Tine een zeer moeilijke beslissing, die door hen biddend
voor deze mensen wordt genomen. Door de steeds oplopende prijzen in Roemenië en
Moldavië is het bedrag van € 25,- per maand per gezin meer een symbolisch bedrag geworden.
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De salarissen van de sociaal werkers worden ervan betaald en er wordt meer algemene
begeleiding gedaan, zoals het organiseren van bijeenkomsten waarbij de mensen leren
omgaan met hygiëne, gezondheid, opvoeding, geld, enz. Ze ontvangen ook de middelen om
bijv. schoon te maken, maar ook kleding en voedsel.
Er is een financiële buffer waaruit gezinnen bij acute nood kunnen worden geholpen.

Kindersponsoring
Sinds janurai 2020 zijn alle kindersponsors overgegaan naar de kinderen van Pentru Tine in
Botosani. Hier ondersteunen we de kinderen die op de naschoolse opvang 5 dagen in de week
verblijven. Hier krijgen ze een warme maaltijd en worden ze begeleid met hun huiswerk.
Daarnaast is er ook veel aandacht voor sociale en educatieve vaardigheden en komen ze in
contact met het christelijk geloof d.m.v. gesprekken, liedjes en werkjes.
Pentru Tine bestaat 11 jaar en in deze jaren zijn er al zo’n 100 kinderen geweest, die bij Pentru
Tine zijn opgevangen.
Ook tijdens de coronaperiode is het voor hen een zware tijd geweest en was Pentru Tine
gesloten. In het voorjaar van 2020 is er een actie gestart om laptops/tablets in te zamelen,
zodat alle kinderen gebruik kunnen maken hiervan voor schoolwerk en andere opdrachten
tijdens de tijd dat ze bij Pentru Tine verblijven. Als stichting hebben we 20 laptops naar hen
kunnen sturen.
We zijn ook bezig met het opzetten van kindersponsoring in Moldavië en dat wordt op dit
moment verder uitgewerkt. Wij houden u uiteraard op de hoogte van deze ontwikkelingen.
Wilt u/jij ook actief bijdragen aan het welzijn van de kinderen die wij steunen binnen Pentru
Tine, meldt u zich dan aan via de website! Voor €12.50 per maand kunt u bijdragen aan deze
sponsoring.

Evangelisatie
Niet alleen is de maatschappelijke nood onder de arme gezinnen zeer groot, niet minder groot
is de geestelijke nood. Veelvuldig komen echtscheidingen, alcoholisme, criminaliteit etc. voor.
Gezinnen zijn ontwricht. Zodra een gezin gesponsord wordt, wordt er met deze mensen uit de
Bijbel gelezen en wordt er gebeden. In al deze gezinnen komt een Bijbel. We hebben gezien
dat het werk van de sociaal werkers rijk gezegend wordt. Als Gods Woord beslag gaat leggen,
zien we grote veranderingen. Het is altijd een doelstelling van onze stichting geweest om ook
aan evangelisatie te doen. Niet actief d.m.v. bijv. straatevangelisatie, maar door het
verstrekken en uitdelen van evangelisatiemateriaal en Bijbels. We moeten het éne doen en
het andere niet nalaten. Zie Jacobus 2: 15 en 16: “Indien er nu een broeder of zuster 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 nuttigheid is dat?”
Ook in het kalenderjaar ontving onze stichting het bedrag van € 1100,- van Stichting De
Kandelaar (evangelische boekhandel te Ridderkerk). Van de Gereformeerde Bijbelstichting
(GBS) ontvingen we enkele dozen met diverse evangelisatieboekjes. Door de sociaal werkers
is veel evangelisatiemateriaal uitgedeeld en in de voedselpakketten gedaan. Ook met
kinderevangelisatiemateriaal werd dit gedaan. Dit jaar kwam het boekje ‘Mary Jones en haar
Bijbel’ beschikbaar in het Roemeens. We ontvingen 500 exemplaren ter verspreiding. We zijn
de GBS zeer erkentelijk dat zij steeds weer belangeloos evangelisatiematerialen voor onze
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stichting beschikbaar stelt. We delen onze ervaringen in Roemenië en Moldavië met de GBS
die deze regelmatig (met foto’s) publiceert in hun blad ‘Standvastig’.

Website
Onze website (https://www.stichtingdraagtelkanderslasten.nl) draagt bij aan de bekendheid
van onze stichting. Ook worden er via de website inkomsten gegenereerd. Ook dit jaar zien
wij op beide vlakken een (forse) stijging. Zo hebben we over het jaar 2020 maar liefst 28%
meer bezoekers gehad dan in het voorgaande jaar. Het totaal aantal unieke bezoekers is nu
2.492.
Qua donaties is de stijging nog veel hoger. Het ontvangen bedrag via de website is met maar
liefst 123% gestegen tot een bedrag van €2.617,-.
Vanwege de coronacrisis is er bij de huis-aan-huiscollecte extra aandacht gevraagd voor het
gebruik van de QR-code. Deze zijn goed zichtbaar op de collectebussen aangebracht. Via deze
manier zijn er tijdens de week van de huis-aan-huiscollecte 51 transacties gedaan met een
totaal bedrag van € 255,-.
Ook komen er via de website regelmatig aanvragen binnen om het Nieuwsblad te ontvangen.
Een enkele keer komt er ook een aanvraag binnen via de website om mee te doen aan het
sponsorprogramma.
Ook vanuit het overheidsbeleid voorziet de website in een behoefte. Wij zijn als ANBI-stichting
namelijk verplicht inzicht te geven in onze (financiële) jaarplannen en onze activiteiten. Al deze
zaken zijn te vinden via onze website.

Facebook
In 2020 hebben we het 5de jaar afgesloten met de facebookpagina van Stichting Draagt
Elkanders Lasten. Terwijl we in januari 2020 begonnen met 442 volgers, zijn we ondertussen
alweer gestegen naar 494 ‘vind-ik-leuks’.
Ondanks de pandemie waar we in een groot deel van 2020 mee te maken hadden, hebben we
gelukkig toch wat aandacht kunnen schenken aan activiteiten vanuit de stichting. Zo werd er
mede dankzij de kracht van sociale media een groot aantal laptops verzameld voor het
thuisonderwijs in Roemenië, konden we mensen uitnodigen om te helpen met vrachtwagen
laden en werden er ruim 900 tompoucen verkocht tijdens koningsdag.
Wat in 2020 veel aandacht kreeg, waren de mini-fair in Ridderkerk, de voedselacties, de huisaan-huiscollecte en de cyclamen- en kerststerrenverkoop. Daarnaast was het mooi om te
vermelden wat de tussenstand is van de actie vanuit het Calvijn College uit Krabbendijke.
Ook dit jaar willen we via facebook het mooie werk van de stichting laten zien in beeld en
tekst. Uiteraard hopen we nog mooie activiteiten en acties te kunnen promoten. En hopelijk
krijgen we binnenkort de 500ste volger van de pagina. Wanneer u de pagina nog niet volgt dan
kan dat uiteraard nog steeds. Andere mensen uitnodigen mag natuurlijk ook. Kijk snel op
www.facebook.nl/SDELridderkerk.
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LinkedIn

Sinds 31 augustus 2020 hebben we ook een zakelijk LinkedIn-account.
Deze valt onder fondsenwerving.
We sloten af met 9 volgers, waarvan er 2 unieke zijn.
De rest is het bestuur (6) en Sebastian.
We hebben 6 berichten geplaatst met tussen 20-30 spontane weergaven.
Voor 2021 gaan we het aantal berichten/bijdragen verdubbelen en ook proberen meer volgers
te krijgen.

Sorteren
Elke maandag is onze loods open voor het brengen van kleding. Er is altijd iemand aanwezig
van ons bestuur. De kleding wordt gelijk gesorteerd of een paar dagen later.
We doen dit met 2 groepen. Elke week een groep. We krijgen ook heel veel nieuw goed van
zaken die opruimen. Zo kunnen we veel mensen helpen en voorzien van kleding, dekens,
schoenen en veel andere spullen.

Breiclubs
De nieuwe breiclub in Papendrecht heeft al heel veel ingeleverd. In het voorjaar
7 bananendozen vol en in het najaar 6 dozen. De groep bestaat uit 19 dames. Verder zijn er
nog steeds veel breisters die thuis werken. In de Alblasserwaard, Dordrecht, Nieuw
Lekkerland, Alblasserdam, Vlaardingen en Ridderkerk. Dit breiwerk wordt opgehaald zodra er
weer een transport gaat naar Roemenië. Zo hebben velen een goed doel om voor te breien,
wat ze niet graag missen.
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Pas is er nog een mevrouw uit Herwijnen bijgekomen. Ook daar zijn veel truitjes opgehaald
voor de kinderen in Roemenië. Fijn dat we dit met z’n allen kunnen doen voor de arme mensen
in Roemenië en Moldavië.

Fondsenwerving
Presentatieavond in Riederborgh:
Paaseitjesverkoop:
Tompouchenactie:
Mini-fair aan de Lagendijk:
Huis-aan-huiscollecte:
Kerststerrenverkoop in Riederborgh:
Calvijn College Krabbendijke:

21 januari
februari, maart en april
27 april
5 september
12 – 17 oktober
11 december
Hele schooljaar 2020/2021

Tenslotte
U heeft het jaarverslag van 2020 kunnen lezen.
Een jaar met veel beperkingen, en we zijn daar nog niet van af.
Toch mochten we, ook dit jaar, nog voldoende financiële middelen binnen krijgen om onze
medemensen in Roemenië en Moldavië te ondersteunen.
Ons vertrouwen werd niet beschaamd en we moesten erkennen dat de mens wikt, maar God
beschikt.
Ridderkerk, februari 2021
Wim Klippel
Voorzitter

Roelie Gouweloos
Secretaresse
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