JAARVERSLAG 2021
Stichting Draagt Elkanders Lasten

“Draagt Elkanders Lasten, en vervult alzo de Wet
van Christus”
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Voorwoord.
Dit jaarverslag heeft betrekking op het jaar 2021. Opnieuw een jaar dat wereldwijd
als het 2de Corona Jaar de geschiedenisboeken in zal gaan. Een jaar waarin de
wereld soms tot stilstand leek te komen door de verschillende lockdowns.
Ook de activiteiten van Stichting Draagt Elkanders Lasten waren hierdoor beperkt.
Presentatieavonden konden er niet zijn, verkopingen, zangavond en andere
activiteiten konden geen doorgang vinden. Alleen in april was er een tompoucen
verkoop en in september konden we een minifair houden in oktober de jaarlijkse
huis aan huis collecte.
De inkomsten liepen tot grote verwondering niet terug. Er was een grote
betrokkenheid van onze achterban en daardoor waren er veel inkomsten.
Mede dankzij een legaat van € 40.000,- namen die zelfs toe.
Opnieuw werden er heel veel hulpgoederen gebracht. Zoveel, dat er dit jaar 2
transporten konden plaatsvinden.
Beide transporten werden gesponsord! Hiervoor heel veel dank aan de sponsors.
Vanwege de reisbeperkingen en quarantaine voorschriften was het dit jaar 1 keer
mogelijk om een bezoek te brengen aan zowel Roemenië als Moldavië.
Dit jaar lag de nadruk veelal op voedselhulp omdat niet alleen de coronacrisis
zorgde voor toename van de armoede. 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.
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 zeker niet makkelijker
waren dan voorgaande jaren konden voorzien van de eerste levensbehoeften.
‘k Wil U, o God, mijn dank betalen.
U prijzen in mijn avondlied.
Het zonlicht moge nederdalen,
Maar Gij, mijn Licht, begeef mij niet.
Gij woudt mij met uw gunst omringen,
Meer dan een vader zorgdet Gij,
Gij, milde bron van zegeningen;
Zulk een Ontfermer waart Gij mij.
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Aan al onze sponsors en donateurs zijn we heel veel dank verschuldigd. Zonder hen
was de hulp allemaal niet mogelijk geweest.

Bestuurlijk.
In het jaar 2021 zijn we 9 keer bij elkaar gekomen, wegens de voortdurende
pandemie, in een grotere ruimte waar we voortaan gebruik van kunnen maken.
Dit jaar waren Wim Klippel en Peter van der Lugt aftredend, maar beide hebben,
gelukkig, aangegeven dat ze zich weer 4 jaar willen inzetten.
Het bestuur bestaat nu uit de volgende personen:
Wim Klippel
Roelie Gouweloos
Arie Velthuizen
Peter van der Lugt
Joke van der Weiden
Eline Crum
Rianne Klippel
Corina de Mooij
Jako Beekman

Voorzitter
Secretaresse
Penningmeester
Algemeen adjunct
Bestuurslid
Bestuurslid
Bestuurslid
Bestuurslid
Bestuurslid

Onze partner in Roemenie, Pentru Tine
Voor onze partner in Roemenië was 2021 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 12 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.
Ook dit jaar waren er evenals het jaar ervoor periodes waarin de naschoolse opvang
door de Coronaregels moest worden gesloten. Een groot probleem voor de kinderen
uit de achterstandsgezinnen die het al zo moeilijk hebben.
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Er werd gezocht naar alternatieven om de kinderen toch extra aandacht te kunnen
geven. Onderwijs op afstand was mogelijk dankzij de laptops/Ipads die wij
beschikbaar hadden gesteld.
De sociaal werker van Pentru Tine begeleidt ruim 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 ed.
Als Stichting Draagt Elkanders Lasten konden we dit jaar 2 zeecontainers met
hulpgoederen sturen. Een deel van deze goederen worden 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 ed. te kopen. Er is een ruimte in gereedheid
gebracht om een tweedehands winkeltje 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.
Vanwege de corona maatregelen kon de winkel nog maar beperkt open
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. In dit
verslagjaar werd de studie afgerond.
Vanwege verdere groei en toename van de hulpvraag wordt er naar gestreefd om
een bedrijfshal te realiseren voor opslag en de mogelijkheid tot sorteren van de
binnenkomende hulpgoederen. Hiervoor werd al een perceel grond gekocht waarop
een loods kan komen. De hoop is die met hulp van externe partners in 2022 te
realiseren. Ook wij willen hiervoor een aparte actie organiseren om gelden in te
zamelen hiervoor.
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Onze partner in Moldavië, Maranatha
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, directeur van de stichting Maranatha te Varfu Campului, een hulp project
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. De sociaal
werkers die daar werkzaam zijn konden ook dit jaar weer voedselpakketten
verstrekken aan hen die het het meest nodig hadden in Soroca en omgeving.
Het Calvijncollege te Krabbendijke rondde dit schooljaar een actie af om geld in te
zamelen voor hulp in Moldavië. Vanwege corona was het niet mogelijk dat een
aantal leerlingen een bezoek brachten aan Soroca. Doel van de actie was om geld in
te zamelen om in Soroca een naschoolse opvang te starten en een zondagsschool.
Eind van het jaar werd er gestart met de voorbereiding voor de bouw van een
gebouw om deze opvang te kunnen realiseren. De planning is om begin 2022 klaar
te zijn met de bouw en daadwerkelijk te starten met de opvang van de kinderen.
Mede dankzij de bijdrage van het Calvijncollege van € 7500,- is dit mogelijk. Met
heel veel dank aan de leerlingen van het Calvijncollege. Het is de bedoeling dat met
het geld een gebouw wordt gerealiseerd waar zondagsschool en naschoolse opvang
kan worden gerealiseerd bij een kerk in Soroca.
We hopen dat in 2022 weer bezoek aan Moldavië mogelijk is zodat er een delegatie
van de school mee kan om het resultaat te zien.

Gezinssponsoring
Het doel van het gezin sponsorproject 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.
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* 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 61 gezinnen door 54 sponsors. Eind
december werden er 64 gezinnen gesponsord door 56 sponsors. Binnen de
genoemde gezinnen is 1 gehandicapt kind die door 1 van het vermelde aantal
sponsors wordt gesponsord. Er is dus een toename geweest van 3 gezinnen en 2
sponsors.
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 2021 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. 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.
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Kindersponsoring
Jaarverslag naschoolse opvang Pentru Tine in Botosani;
Geleidelijk aan zijn starten weer de activiteiten van de naschoolse opvang zoals het
was voor de pandemie. Met Gods hulp en steun van sponsors die ons al die tijd
hebben gesteund.
De meeste activiteiten die we met de kinderen doen, bevatten Bijbelse waarheden
en leren zie hiermee de juiste waarden en normen. Dit schooljaar zijn we samen
begonnen met een reeks lessen die zijn samengevat in het boek "Het dagboek van
een ooggetuige", waaruit kinderen leren over de echtheid van Jezus Christus en hoe
belangrijk het is om deze in het dagelijks leven te ervaren ondanks de huidige
tegenstand. Kinderen leren dat er in elke situatie, hoe moeilijk ook, er een ware God
is die hen kan helpen.
We proberen het geleerde in de praktijk te brengen door middel van creatieve en
boeiende activiteiten. We leerden bijvoorbeeld dat Hij het Brood des Levens is en we
maakten samen pizza, of we leerden dat de Zoon van God vlees werd en zijn
creatief aan de slag gegaan om de stal te maken.
Een nieuw doel is om kinderen te helpen bij het ontwikkelen van hun algemene
kennis en perspectief op het milieu. Daarom proberen we zoveel als we kunnen om
meer uitjes met hen buitenshuis te doen. Zoals voetballen en paardrijden.
We doen ons huiswerk elke dag van de week en helpen hierbij de kinderen die dat
nodig hebben. Het doel is dat de kinderen na uitleg of met een beetje hulp zelf hun
huiswerk kunnen maken.
Dit jaar heeft het team van Pentru Tine wat veranderingen ondergaan, zo hebben we
een nieuwe collega, Cristi, die zowel helpt bij de activiteiten met de kinderen als bij
andere projecten binnen Pentru Tine. We hebben ook geprobeerd vrijwilligers te
betrekken bij het werken met kinderen. Dit zijn middelbare scholieren en studenten
die graag actief willen zijn en ervaring willen opdoen, hiervan hebben we er nu drie.
Ook binnen de groep veranderd het elk jaar in meer of mindere mate, en hebben we
weer twee nieuwe kinderen en één die na 2 jaar terug is gekomen.
Wilt u/jij ook actief bijdrage aan het welzijn van de kinderen die wij steunen binnen
de Pentru Tine, meldt u zich dan aan via de website! Voor €12.50 per maand kunt u
bijdrage aan deze sponsoring.

Evangelisatie
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Ook tijdens de Corona pandemie is het verlenen van hulp aan gezinnen gewoon
voortgezet. En tijdens de (soms) aangepaste bezoeken is gezien dat de geestelijke
nood in zowel Roemenië als Moldavië onverminderd groot blijft. Juist door de
pandemie blijft een groot deel van problematiek als relatieproblemen, verslavingen
en criminaliteit onzichtbaar voor de buitenwereld. De sociaal werker die ingezet
wordt bij de begeleiding van de sponsor gezinnen is hier alert op en zal begeleiding
bieden bij dergelijke problematiek.
Zodra een gezin gesponsord wordt, begint de sociaal werker ook met het lezen uit
de Bijbel en wordt elk familiebezoek afgesloten met een gebed. Ook komt er in deze
gezinnen een Bijbel en als er kinderen aanwezig zijn in het gezin zal er voor hen
aangepaste lectuur verstrekt worden.
Ook worden gezinnen toegeleid naar aansluiting bij een kerkgemeenschap. Simpele
zaken als een gebrek aan schone en nette kleding kan al een drempel vormen om
naar een kerk te gaan.
We hebben gezien dat het werk van de sociaal werkers gezegd mag worden. Als het
Woord van God beslag gaat leggen kunnen er grote veranderingen ontstaan.
Het is altijd het doel geweest van de stichting om ook aan evangelisatie te doen. Niet
actief d.m.v. bijvoorbeeld straatevangelisatie, maar door het verstrekken en
verspreiden van evangelisatiemateriaal en Bijbels. We moeten het ene doen en het
andere niet nalaten. Zie Jakobus 2: 15 en 16: ‘Indien nu een broeder of zuster naakt
zouden zijn, en gebrek zou 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?
Dankbaar zijn wij ook dat wij in het afgelopen kalenderjaar weer maandelijks een gift
van € 150,- mochten ontvangen van Stichting de Kandelaar (evangelische
boekhandel te Ridderkerk) met als bestemmingsdoel de evangelisatie. OOk mochten
wij van de Gereformeerde BijbelStichting (GBS) enkele dozen met diverse
evangelisatieboekjes ontvangen. Het evangelisatiemateriaal is beschikbaar gesteld
in zowel het Roemeens als in het Russisch. De laatstgenoemde taal is de leestaal in
Moldavië. In dat land mochten wij ook Bijbels in het Russisch verspreiden onder de
sponsor gezinnen. WIj zijn de Kandelaar en de GBS erkentelijk voor de trouwe steun
en het belangeloos beschikbaar gestelde evangelisatie materiaal.
We delen onze ervaringen van het verspreiden van het evangelisatiemateriaal in
zowel Roemenië als Moldavië met de GBS, die deze ervaringen regelmatig (met
foto’s) deelt in hun blad ‘Standvastig’.

Website
Onze website (https://www.stichtingdraagtelkanderslasten.nl) draagt bij aan de
bekendheid van onze stichting. Via zoekmachines als Google is onze website goed

9

vindbaar. Al meerdere jaren op rij stijgt het aantal bezoekers. In het jaar 2021
hebben ruim 2.700 unieke bezoekers onze website bezocht. Een stijging van zo’n
9% ten opzichte van het jaar ervoor. Er is ook aandacht besteedt aan het uiterlijk en
de gebruiksvriendelijkheid van de website. Zo is onder andere het hoofdmenu
aangepast zodat de verschillende onderwerpen beter te vinden zijn.
Qua online donaties is minder opgehaald in vergelijking met het vorige jaar. Over
2021 is er €2.262 opgehaald, wat een daling inhoudt van ruim 13%. Het aantal
betalingen is vrijwel gelijk gebleven, wat er dus op neerkomt dat er gemiddeld
kleinere bedragen zijn gedoneerd. Ook dit jaar is er gebruik gemaakt van de
QR-code tijdens de huis-aan-huiscollecte, zodat mensen per bankieren app konden
betalen. Ruim 60 keer is er van deze mogelijkheid gebruik gemaakt.
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 2021 hebben we het 7de jaar afgesloten van de facebook pagina van Stichting
Draagt Elkanders Lasten.
Terwijl we in Januari begonnen met 494 volgers, konden we al vrij snel de 500ste
volger verwelkomen en zijn we ondertussen al gestegen naar 520 “vind ik leuks”.
Ondanks de pandemie, waar we ook in 2021 mee te maken hadden, hebben we
gelukkig toch wat aandacht kunnen schenken aan activiteiten vanuit de stichting.
Mede dankzij de sociale media, hebben we 3x een soepactie tot groot succes
kunnen brengen, hebben we mensen uit kunnen nodigen voor vrachtwagen laden en
werden er bijna 1600 tompouche verkocht tijdens Koningsdag.
Wat in 2021 ook veel aandacht kreeg was de minifair in Ridderkerk en de
voedselactie.
En in September kon er dagelijks mee gelezen worden met de reis naar Roemenië.

Linkedin
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Sinds 31 augustus 2020 hebben we ook een zakelijk LinkedÍn account.
Deze valt onder fondsenwerving.
We sloten dit jaar af met 12 volgers dat betekent 3 meer dan in 2020.
We hebben 2 berichten en een aantal evenementen geplaatst in 2021
In 2021 hebben we niet het aantal van 1 bericht per maand gehaald.
Voor 2022 willen we dit wel weer als doel stellen
En graag delen door onze volgers en wellicht een keer ges[omserde berichten)
plaatsen.

Uitsorteren.
Iedere maandagavond kan er kleding e.d. spullen ingeleverd worden aan de
Lagendijk 78 te Ridderkerk.
Tussen 19.00 en 19.30 uur staan er bestuuursleden die de spullen aanpakken.
Er wordt een eigen bijdrage van 1 euro per zak gevraagd als bijdrage in de
transportkosten wat, over het algemeen, goed wordt gegeven.
Meestal wordt in diezelfde week de spullen uitgesorteerd door een groepje
vrijwilligers, verdeeld over 3 groepen.
Er zitten, meestal, goede spullen bij.
Denk hierbij aan kleding, schoenen, speelgoed, dekens enz.
Ook medische hulpmiddelen zijn welkom ( rollators, rolstoelen, postoelen enz}
Medicijnen nemen we niet meer aan, maar wel inco en verbandmiddelen.
Dus als u uw kasten leeg ruimt, denk aan ons.

Breigroepen.
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Wat was het een raar jaar door Corona. Veel dingen konden niet doorgaan. Ook de
breigroep werd stilgelegd. Maar wat heel positief was dat de meeste handwerkers
nog meer als anders thuis heel veel gehandwerkt hebben.
Zo mocht ik in Papendrecht bij de handwerkclub van de Elimkerk in het voorjaar 6
bananendozen vol met handwerk halen en in December 5 dozen vol.
Ook hebben de dames die lapjes in elkaar zetten voor een deken heel veel werk
verzet.
De mensen die altijd thuis werken leverden ook veel brei en haakwerk in.
Ook zijn er weer nieuwe breisters bij gekomen. Ook in Nieuw-Lekkerland.
Tegen dat de vrachtwagen geladen gaat worden ,gaan we al de adressen langs om
alles op te halen. Nog gauw even afmaken hoor ik dan, dan kan het nog mee. Ook in
Hendrik Ido Ambacht wordt hard gewerkt. Daar komen veel grote truien vandaan. Zo
zijn we blij met alles wat voor Roemenie en Moldavie wordt gehaakt en gebreid.
Velen zouden dit werk niet willen missen en doen het met een blij hart.

Public Relations.
Om de benodigde gelden voor de hulp bij elkaar te krijgen wordt actief aan
fondsenwerving gedaan door diverse acties en activiteiten. Het aantal activiteiten
was door corona wederom beperkt.
Soepactie :

Januari t/m maart

Paaseitjesverkoop :

Februari, Maart en April

Tompouce actie :

27 April

Plantenmarkt Noordenweg:

Mei

Mini fair aan de Lagendijk:

11 September

Chocolade Actie Ds. G.H.Kerstenschool:

September

Huis aan huis collecte :

25 - 30 Oktober.

Actie Calvijn college Krabbendijke :

Tot juli 2021

Het door de stichting uitgegeven Nieuwsblad verscheen dit jaar weer 2 keer. Naar
aanleiding daarvan worden altijd veel giften overgemaakt.
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Tenslotte
U heeft het jaarverslag van 2021 weer kunnen lezen.
Weer een jaar met beperkingen, maar ook dit jaar werden we weer niet beschaamd
en konden we onze financiële verplichtingen nakomen in Roemenië en Moldavië.
Daarvoor zijn we u dankbaar maar bovenal danken we God die harten neigt en hulp
geeft waar nodig is.

Ridderkerk, Februari 2022.

Wim Klippel

Roelie Gouweloos

Voorzitter

Secretaresse
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