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Breigroep: 
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Hierdoor zijn uw giften aftrekbaar bij  
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             Meditatie  

                  

               

 
        Draagt elkanders lasten, en vervult alzo de wet van Christus. 

             Galaten 6 vers 2    

  

W at kunnen er een lasten in een  mensenleven zijn! Aller-
eerst heel letterlijk. We kunnen de eindjes maar net aan 

elkaar knopen. We gaan gebukt onder schulden of hoge uitgaven, 
veroorzaakt door ziekte of zorg. Maar ook andere lasten kunnen 
neerdrukken: ziekte, rouw, verdriet, psychische problemen, ge-
dragsstoornissen, zorgen over kinderen of kleinkinderen enzo-
voorts.  

 

E n vooral, we kunnen gebukt gaan onder de last van de zonde. 
Allerlei geestelijke beproevingen en strijd drukken het hart 

terneer. Blijf er niet alleen mee tobben, maar breng het voor 
Gods aangezicht. Hij zegt niet voor niets: “Werpt al uw bekom-
mernis op Mij….!”We verzekeren u: Zijn handen zijn de beste 
handen. Handen die volmaakt weten te leiden, te zorgen, te corri-
geren, op te voeden. Ja, in Christus doet Hij ver boven al wat wij 
bidden of denken en wil Hij alle(!) dingen nog laten meewerken 
ten goede. Maar dat ontslaat ons niet van de plicht om ook oog 
te hebben voor elkaars lasten dichtbij en ver weg. Onder de Gala-
ten was veel gekissebis. Paulus zegt: “Zo niet, broeders, leef niet 
langs elkaar heen, maar heb oog voor elkaar. Heb hart voor el-
kaar.  

 

E n…….draag zorg voor elkaar en anderen! In de aardse en in de 
eeuwige dingen.  Zoals Christus uw lasten gedragen heeft en 

genadig in al uw noden heeft voorzien, draagt zo ook elkanders 
lasten en vervult alzo de wet van Christus. 

Draagt Elkanders Lasten 
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Van de voorzitter 

Wim Klippel 

Het is eind februari als ik dit zit te schrijven. Bijna een 
jaar is voorbij gevlogen sinds de uitbraak van de corona-
pandemie waar we nog steeds midden in zitten. Velen 
werden in meerdere of mindere mate getroffen door 
het virus. Ziekte en overlijden in gezin, familie of vrien-
denkring was voor velen realiteit. We wensen allen die 
verliezen hebben geleden van harte sterkte en Gods 
ondersteuning toe. Maar ook allen die nog altijd last 
hebben van het virus en de gevolgen daarvan, sterkte 
gewenst. Een jaar waarin zo veel is gebeurd en ook heel 
veel niet is gebeurd. Heel veel activiteiten konden in die 
periode niet doorgaan maar anderen wel. De viering 
van het 25 jarig bestaan van Stichting Draagt Elkanders 
Lasten kon helaas niet doorgaan. Maar in het vorige 
Nieuwsblad mochten we hierbij uitgebreid stilstaan. 

Hulp door onze stichting mocht echter wel doorgaan en 
dat dank zij de inbreng en hulp van onze trouwe achter-
ban. Met jullie hulp konden we veel gezinnen, alleen-
staanden, ouderen en kinderen, ondanks alles, blijven 
helpen in hun erbarmelijke omstandigheden. Dank jullie 
wel!! 

In de zomer van vorig jaar liepen onze inkomsten enorm 
terug doordat we geen activiteiten konden organiseren. 
We konden niet meer voldoen aan onze maandelijkse 
bijdrage aan Pentru Tine en daarmee kwam het voort-
bestaan van de kinderopvang en de kleuterschool in 
gevaar. Onze oproep om extra bijdragen was een hulp-
kreet die door velen werd begrepen. De giftenstroom 
barstte los en na twee maanden konden we weer de 
“normale” maandelijkse bijdrage overmaken. Het ver-
strekken van extra voedselpakketten werd mede daar-
door mogelijk.  

De berichten die we kregen vanuit Roemenië en Molda-
vië waren verontrustend. De coronacrisis in beide lan-
den, en daarnaast de mislukte oogst in Moldavië, zorg-
den voor een grote toename van de armoede.  

We werden door Sebastian, de directeur van Pentru 
Tine, en Emanuel, onze contactpersoon voor Moldavië, 
op de hoogte gehouden via WhatsApp, mail en telefoon 
van alle ontwikkelingen. En ondanks het feit dat we al 
anderhalf jaar niet op bezoek konden gaan mag de hulp 

onverminderd doorgaan. Ik durf zelfs te stellen dat de 
hulpverlening groeit. 

In 2020 gingen er 4 transporten met hulpgoederen en 
zelfs voedsel naar genoemde landen. Twee containers 
volledig gevuld met goederen van onze stichting en 2 
half gevuld met onze goederen en de andere helft met 
goederen van andere stichtingen. Zo was er ook mooie 
samenwerking met de stichtingen Movu Moldova te 
Waspik en ProRomi te Oud Beijerland. Alle 4 de 
transporten werden geheel of gedeeltelijk gesponsord. 
En ook dit jaar is er al weer een transport naar Botosani 
geweest, geheel verzorgd door Verhoeven transport te 
Ridderkerk. Dank aan allen die hieraan op welke manier 
dan ook hebben meegewerkt.  

Verrassend voor ons was ook de vraag van het Calvijn-
college locatie Appelstraat te  Krabbendijke. “Kunnen 
we het schooljaar 20/21 een actie houden voor een pro-
ject in Moldavië”? Het was even zoeken naar een pas-
send project maar dat werd gevonden in het plan om 
een zondagsschool te gaan oprichten in Soroca. Verder 
in dit blad leest u hier meer over. 
 

We mogen wel opmerken dat het werk van onze stich-
ting door God wordt gezegend. Ondanks alles in de cri-
sistijd mag ons werk doorgaan. De lasten van onze naas-
ten mogen worden gedragen en soms enigszins worden 
verminderd. Gods zegen is onmisbaar zegt Psalm 127. 
Als God het huis niet bouwt, tevergeefs arbeiden de 
bouwlieden eraan. Als Gods zegen ontbreekt zouden we 
alles voor niets doen, maar gelukkig…………… het werk 
wordt gezegend en mag onverminderd doorgaan!! 

Onze oproep om extra bijdragen 

was een hulpkreet die door velen 

werd begrepen. De giftenstroom 

barstte los en na twee maanden 

konden we weer de “normale” 

maandelijkse bijdrage overmaken.  
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Reisverslag transport van 30 november tot 5 december 2020
 
Tekst: Evert van Aalst en Jan van de Steenhoven 

Dit transport is georganiseerd door 2 stichtingen, Stich-
ting Draagt Elkanders Lasten te Ridderkerk en Stichting 
ProRomi te Oud-Beijerland. Volledig gesponsord door 
Vos Agro te Nederhemert en Firma Klerk uit Veen. Met 
heel veel dank aan hen. 

251November  
Jan heeft ’s avonds de trailer, een koelwagen dit keer, 
bij Nugteren Transport in Alblasserdam gebracht die de 
26ste voor de helft geladen wordt in Ridderkerk met goe-
deren voor Botosani. De andere helft wordt de 28ste ge-
laden in Oud Beijerland door de stichting ProRomi nadat 
Evert en zoon Wilbert de trailer hebben opgehaald in 
Alblasserdam. Het laden bij Kees van Zijderveld gaat vlot 
en ze benutten elke vrije millimeter van de trailer. Wim 
brengt daar de bijbehorende papieren en dan gaan we 
met de volle auto op Nederhemert aan om eerst week-
end te houden. Jan en ik (Evert) doen de boodschappen 
voor de komende reis. 

301November  

We vertrekken zoals meestal om 0.30 uur uit Nederhe-
mert. Deze keer hebben we de truck van de baas van 
Jan, Firma Klerk uit Veen, en de trailer van Vos Agro, 
mijn baas, uit Nederhemert. We rijden om de beurt. 
Duitsland en Oostenrijk gaan we vlot door. Normaal ge-
sproken stoppen we altijd in Pér bij Györ in Hongarije. 
Maar in Hongarije hebben ze weer iets gevonden i.v.m. 
de corona pandemie. Je mag als transit alleen op voor-
geschreven plaatsen stoppen. Dus moesten we doorrij-
den naar Lajoszmisze, net voor Kecskemet. We vinden 
daar rond 20.00 uur nog net een P-plaatsje om te staan 
en daar is ook een restaurant bij waar we buiten aan het 
loket wat kunnen afhalen. Het is dan in de auto opeten, 
maar dat is beter dan niets. We gaan lekker slapen na 
een dag die alvast heel vlot is verlopen. 

11December 
Maar weer op tijd opgestaan. We houden alle twee van 
een strakke planning. Negen uur rust en weer gaan. We 
konden ons hier gelukkig wassen en naar toilet, ook niet 
vanzelfsprekend zoals later in de week bleek. We zijn 
om 5 uur vertrokken en reden via Nadlac, een grens-
overgang onderlangs. We halen aan de grens een tol 
vignet voor Roemenië en zijn binnen een half uur weer 
op weg. Via Arad, Deva, Sibiu en Brasov richting Ploiesti 
gereden. Grotendeels is dit al autobaan. We moeten 
eigenlijk naar Campina waar Jürgen Nagel, onze contact-

persoon, woont  om daar de eerste helft te lossen. Maar 
daar mogen volgens hem geen vrachtauto’s komen dus 
krijgen we een adres in Cornesti, een kilometer of 25 
onder Campina, waar een depot zit met een schuur van 
een vriend van Jürgen. We hebben het vrij snel gevon-
den en het hek wordt voor ons geopend door behulpza-
me bewoners die daar wonen. Het is een soort opvang 
voor daklozen. De auto staat mooi binnen het hek en we 
krijgen een bordje soep van die mensen en kunnen ook 
douchen (ook lekker). Inmiddels is het weer donker en 
gaan we weer slapen. Onze standkachel in de auto is 
kapot en dat vindt Jan niet zo fijn, wat een watje hé!!  

21December  

Vandaag is het uitslapen want Jürgen met zijn losploeg 
zou er om 8.00 uur zijn om te lossen. Eerst maar wassen 
en ontbijten. Maar……..wassen valt niet mee want er is 
geen water, wel weer effe water, geen water maar afijn 
na verloop van tijd zijn we toch wat opgefrist. Jürgen is 
er inmiddels ook dus kan het lossen beginnen. Dit gaat 
vrij vlot en om een uur of 11 nemen we afscheid en 
gaan we richting Botosani. Via Buzau Focsani en Roman 
gaan we in noordoostelijke richting naar Botosani. Dit is 
een goede weg, tot de laatste 100 kilometer. Dan is het 
weer ouderwets hobbelen, wat ook wel weer wat heeft. 
Toch nog een beetje de Oost sfeer. Om 19.00 uur ko-
men we aan in Botosani. Sebastian begint gelijk met een 
paar mensen te lossen en wij mogen naar binnen waar 
zijn vrouw een lekker maal klaar heeft staan. Het is hier 
altijd goed toeven! We krijgen een kamer met douche 
en Jantje ligt vannacht lekker warm!! Kan hij weer een 
beetje bijkomen van de kou. We hebben nog gezellig 
wat gebabbeld met Sebastian en zijn vrouw Diana en 
dan is het weer bedtijd. Het is allemaal weer voorspoe-
dig gelopen, waar we heel dankbaar voor zijn. 

31December 
Na ons ontbijt, wat super was, inclusief gebakken eitjes 
gaan we weer op de terugreis. Jan wilde nog een paar 
eikenhouten bladen meenemen uit Roemenië. Dus is 
Sebastian nog even meegegaan naar een handelaar 
(zagerij). Maar de eigenaar was er niet dus dat werd 
hem niet, proberen we D.V. een volgende keer wel. We 
zijn de terugweg via Suceava, Vartra-Dornei, Bistrita, 
Dej, Cluj-Napoca en Oradea gereden en kwamen zo bij 
de grens te Artand. Via de A4 mag je als Transit, vanwe-
ge corona, niet naar Boedapest. Rare jongens, die Hon-
garen, overigens altijd al geweest is onze ervaring. Bij 
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Reisverslag transport van 30 november tot 5 december 2020 

Salonta, dat is nog in Roemenië, hebben we heerlijk ge-
geten. Je mag daar gewoon binnen eten, dat is heel wat 
in deze tijd, super en niet duur. Daarna nog een stuk 
gereden, wat we meestal niet doen, we hebben alle 
twee graag een wijntje bij het eten. We deden er ander-
half uur over om de grens te passeren, is goed te doen, 
dat was ook wel eens anders! We zijn doorgereden via 
Bekescaba, Kecskemet en Boedapest naar Tatabanya 
waar we zijn gestopt op een verplichte transit parking. 
Het is inmiddels 2 uur ’s nachts, veel te laat voor mij, 
een ochtendmens. Jan zit in de bloemetjes en die is 
vroeg wel gewend, nachtbraken. Slapen maar weer. 

41December  

’t Is vandaag echt uitslapen, we moeten 9 uur rust ma-
ken en kunnen dus pas om 11.00 uur weer weg, niks 
voor mij, begin liever vroeg. Maar ja, het is niet anders 
en nu kunnen we door naar huis. Normaal is het hier erg 
chauffeurs vriendelijk. Nu mag je een broodje kopen en 

koffie, maar naar de w.c. en jezelf wassen mag niet in 
verband met corona. Op die manier krijgen we nog 
meer virussen. We zijn dus maar naar Oostenrijk gere-
den want daar zijn ze wat schappelijker wat die dingen 
betreft. In St. Valentin de tank vol gegooid via Jan zijn 
baas. Die zit altijd met zijn bloemen in heel Oostenrijk 
en heeft hier een afspraak om goedkoop te tanken. Dat 
scheelt allemaal weer in de kosten. In Hengersberg een 
menuutje afgehaald en maar weer verder. Om en om 
rijdend Duitsland door en ’s morgens, het is inmiddels 5 
december, om 5 uur zijn we weer thuis. De auto gewas-
sen en oom 8.00 uur zijn we kant en klaar.  

Een hele mooie rondrit was dit. Heel de reis is voorspoe-
dig verlopen en we hopen dit nog eens te kunnen her-
halen D.V. Toch fijn dat, ondanks de corona en al de 
regels die hieraan vasthangen, transporten door kunnen 
gaan. Wij hebben het nog goed, dacht ik zo.      

Groet, Evert en Jan 

Huis aan Huiscollecte 2020 

Tekst: Roelie Gouweloos 

De huis aan huiscollecte van afgelopen jaar was een hele andere dan die we daarvoor ooit gehad hadden. De Covid
-19 pandemie was volop aanwezig, waardoor er minder collectanten langs de huizen durfden te gaan. Ook wij, als 
organisatoren, hadden onze bedenkingen of het wel verantwoord was, maar we mochten wel van de gemeente en 
kregen vergunning dus we gingen met zo’n 50 mensen de straat op.  
Dit jaar werd de QR code volop onder de aandacht gebracht en veel mensen hebben hier ook dankbaar gebruik 
van gemaakt. 
Al met al mogen we toch terug kijken op een mooie collecteweek met ruim € 3000,00 aan opbrengst waarvan ruim 
€ 200,00 via de QR code binnen kwam. 
Ook in 2021 hopen we weer een collecteweek te houden en deze zal zijn van 25 t/m 30 oktober. 

Als U ook nog een uurtje vrij hebt om mee te lopen, geef U dan op via onze website. 
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Sebastian schrijft…….. 
 

Tekst: Sebastian Mariniuc, directeur stichting  

 Pentru Tine te Botosani 

 

O p het moment van schrijven (begin maart) ver-
slechtert de epidemiologische situatie in Roeme-

nië aanzienlijk, de steden in het westen van het land 
beginnen op slot te gaan. Na een onverwacht rustige 
winter, met weinig beperkingen, nu de lentezon ons 
weer toelacht, beginnen we helaas de gevoelens van 
de vorige lente opnieuw te beleven. De gedachte dat 
we alleen weer zullen kunnen reizen met een speciaal 
document, dat bijna alles wordt gesloten, dat alle kin-
deren online naar school zullen terugkeren en mis-
schien zelfs de kerken zullen worden gesloten, drukt 
zwaar op de toch al verzwakte schouders van onze 
samenleving. 

T erwijl veel bedrijven zoals industrie, hotels, res-
taurants, toerisme en entertainment in korte tijd 

een faillissement voorspellen, gaan veel gezinnen en 
individuen op weg naar een ander soort faillissement. 
Ik denk aan financiële problemen, maar vooral aan 
lichamelijke en geestelijke gezondheid, aan relaties en 
geestelijke problemen. Veel mensen die ik ken, kon-
den niet langer voor hun ziekte worden behandeld, 
veel mensen vermeden elk contact met familieleden 
of anderen, wat leidde tot chronische eenzaamheid. 
Er was een verhoogde opvliegendheid, de angst in de 
samenleving die het aantal echtscheidingen deed toe-
nemen en huiselijk geweld bereikte ongekende ni-
veaus. School was en is nog steeds, voor kinderen die 
nog online zijn, een grote uitdaging, sommige kin-
deren in het land hebben nog steeds geen manier om 
online verbinding te maken, anderen die wel verbin-
ding kunnen maken, hebben te maken met de moei-
lijkheid van de uren achter computers en de vermoei-
ende routine van dagen alleen thuis zijn en bij huis-
werk. Sommige kinderen, waaronder kinderen in ons 
naschoolse programma, hebben hun interesse voor 
school verloren en zijn net zo ongeïnteresseerd als 
sommige van hun leraren. 

M et de heropening van de activiteiten met kin-
deren in januari ontdekten we de zielige toe-

stand waarin de online school hen bracht. Gelukkig 
hebben mijn collega's met geduld en liefde de kin-

deren weer op een gezond pad gezet qua onderwijs. 
Er is nog veel werk, hun ouders kunnen hen niet hel-
pen omdat velen analfabeet zijn, zij hopen op ons. 
Samen met hen waren er de sociaal ondersteunde 
families en de mensen die zich tot ons om hulp wend-
den en die genoten van ons advies en onze donaties 
in producten en geld. Samen met onze trouwe part-
ner Stichting Draagt Elkanders Lasten hebben wij als 
organisatie financiële uitdagingen overwonnen en 
gefocust op manieren waarop we de samenleving 
kunnen blijven helpen en tot zegen mogen zijn. 

 
 

W e weten niet hoe de derde golf van de pande-
mie zal zijn, maar we willen geloven dat we er 

ook klaar voor zijn. Met Gods hulp zal het licht van het 
Evangelie in dit land blijven schijnen en velen zullen 
Gods liefde op een tastbare manier voelen! 
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Perenbomen  
Met het laatste transport dat in maart jl. plaats-
vond zijn ook een aantal perenbomen meegegaan 
voor in de Roemeense tuintjes. Toen de voorzitter 
wat zat te googelen kwam hij een actie tegen van 
perenbomenkwekers in Olst/Wijhe. Bewoners uit 
die omgeving konden gratis perenbomen van het 
ras Conference krijgen. Door de Russische boycot 
en corona konden deze niet worden geëxpor-
teerd. Toen hij dit las kwam de gedachte boven: 
“Wat zou het leuk zijn als we een aantal van die 
bomen mee zouden kunnen geven naar Roeme-
nië zodat de mensen hun eigen peertjes kunnen 
plukken”. Contact opgenomen met een kweker 
en het idee voorgelegd. De kweker was gelijk po-
sitief over het idee. Hij zou het overleggen met 
anderen en laten weten of er bomen konden wor-
den opgehaald. Twee dagen later kwam er een 
berichtje dat er 300 bomen klaar lagen voor 
transport. Ze werden opgehaald maar er konden 
maar 265 bomen worden geladen, toen was de 
auto vol. Ze gingen allemaal mee naar Roemenië 
en daar werden ze verdeeld onder mensen die 
hulp krijgen en een stukje tuin/grond hebben (zie 
foto’s). Hopelijk doen ze het goed en kunnen er 
komende herfst de eerste conferences worden 
geplukt. 

Breiclubs 
 

Tekst: Joke van der Weiden 
 
In Papendrecht is een nieuwe breiclub ontstaan en die 
heeft al heel veel breiwerk ingeleverd. Vorig 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 Alblas-
serwaard, Dordrecht, Nieuw Lekkerland, 
Alblasserdam, Vlaardingen en Ridder-
kerk. Dit breiwerk wordt opgehaald zo-
dra er weer een transport gaat naar 
Roemenië. Zo hebben velen een goed 
doel om voor te breien, wat ze niet 
graag willen missen. Dit zijn wel 35 da-
mes die thuis breien. 
Pas is er nog een mevrouw uit Herwij-
nen bijgekomen. Ook daar veel truitjes 
opgehaald voor de kinderen in Roeme-
nië. Fijn dat we dit met z’n allen kunnen 
doen voor de arme mensen in Roeme-
nië en Moldavië . 

Bananendozen 
vol met brei-
werk van de 
dames uit  
Papendrecht. 
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Laurentiu schrijft…….. 
 

Tekst: Laurentiu Mariniuc, maatschappelijk werker  

 Pentru Tine te Botosani 

Maatschappelijk werk in coronatijd 

We leven in tijden van onzekerheid waarin de meeste 
van onze leeftijdsgenoten de hoop hebben verloren 
dat het beter zal worden! De Covid-19-pandemie 
heeft een nog diepere crisis veroorzaakt onder de ar-
men van Botosani: er zijn minder banen, sommige 
bedrijven zijn failliet gegaan, de werkloosheid stijgt en 
de vooruitzichten voor verbetering van de algemene 
situatie zijn niet in zicht. 

De meeste jongeren verlaten het land voor een beter 
leven, in de ontwikkelde landen van de Europese 
Unie. In onze omgeving zijn de dorpen door hen verla-
ten, alleen ouderen en jongeren die geen diploma 
hebben of met gezondheidsproblemen zijn thuis ge-
bleven. 

In zulke trieste situaties wordt de behoefte aan be-
trokkenheid steeds acuter. De 50 gezinnen in het pro-
ject van Pentru Tine ontvangen grote zegeningen van 
God via onze medewerkers in Nederland. Vanwege de 
pandemie hebben de autoriteiten gedurende drie 
maanden verboden het huis te verlaten, behalve de-
genen die naar het werk, de winkel of het ziekenhuis 
gingen. Aangezien ongeveer 95% van de begunstigden 
van onze diensten geen werk heeft, hadden ze niet 
het recht om hun huis te verlaten. Toen besloten we 
dat we meer betrokken moesten worden en, met de 
minibus vol met basisvoedsel, brachten we elk van 
hen een klaargemaakt pakket. Onder deze omstandig-
heden opgelegd door de pandemie. We kunnen de 
vreugde niet beschrijven van degenen die opgesloten 
zaten in huizen die niets te eten hadden, maar die, 
door uw vrijgevigheid, voedsel kregen om hun kin-
deren te voeden! 

Nu is er wat ontspanning, mensen kunnen hun huizen 
verlaten maar omdat ze geen werk kunnen vinden, 
blijft de situatie moeilijk, maar onze aanwezigheid in 
hun midden zorgt voor het grootste deel voor het no-
dige voedsel, maar ook voor aanmoediging, motivatie 
om te vechten en vooral de oproep om God te nade-
ren door geloof in het offer van de Heere Jezus Chris-
tus aan het kruis van Golgotha! Een geval dat we on-

langs tegenkwamen: we werden gevraagd om een 
paar te bezoeken van wie de man 28 jaar oud is, maar 
4 jaar school  heeft gedaan, geen beroep kent en zijn 
vriendin is 20 jaar oud en in de zomer zal ze bevallen 
van een baby meisje. Beiden groeiden op in gebroken 
gezinnen waarin alcohol, geweld en gebrek aan ver-
antwoordelijkheid de basiskenmerken waren. De toe-
komstige moeder groeide op in een staatsweeshuis, 
ze studeerde af aan een gymnasium, maar op 18-
jarige leeftijd werd ze zonder enige vorm van sociale 
bescherming uit het weeshuis gezet! 

Ik vond ze op het adres dat ze huren toen ze net uit de 
winkel kwamen: ze hadden wat aardappelen in hun 
tas waar ze een soepje van wilden maken. Ik vroeg 
hen waarom ze geen wortels, uien en andere groen-
ten nodig hebben voor de soep. We weten hoe we 
soep moeten maken, antwoordden ze, maar we heb-
ben er geen geld voor! Die avond hadden ze "soep" 
aan tafel: water met aardappelen en een beetje zout! 

Ik nodigde ze de volgende dag uit op het hoofdkan-
toor van onze stichting om te helpen met enkele een-
voudige taken en ze gingen naar huis met volle tassen. 
De jongeman bleek ijverig te zijn en reageert prompt 
op elk verzoek als we hulp nodig hebben! We verzeke-
ren je dat ze nu niet alleen gekookte aardappelen 
eten! 

We bidden dat God Stichting Draagt Elkanders Lasten 
samen met alle medewerkers zal zegenen, dat u ge-
zond zult zijn en dat de vrede van God uw hart zal vul-
len! 

Maart 2021 
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Groeispurt 
 
Tekst: Peter van der Lugt 
 

De afgelopen jaren is er elke keer een groei te melden geweest met be-
trekking tot het gebruik van de website 
(www.stichtingdraagtelkanderslasten.nl). Dat geldt ook zeker voor dit jaar, 
het zou haast een groeispurt genoemd kunnen worden. 

Bezoekers 

Het aantal unieke bezoekers is met maar liefst 27% gestegen ten opzichte van vorig jaar. Inmiddels mogen we per 
jaar ruim 2.500 bezoekers verwelkomen. Bij elkaar brengen deze geïnteresseerden ruim 3.400 keer een bezoekje 
aan onze website. 

Donaties 

Qua donaties is de stijging helemaal enorm. Het totale bedrag wat we middels donaties via iDeal hebben ontvan-
gen is met maar liefst 123% gestegen. Een gedeelte hiervan is dit jaar te danken aan de QR-codes die we hebben 
ingezet tijdens de huis-aan-huis collecte. Door een code te scannen die op de collectebussen was aangebracht kon 
er per telefoon betaald worden. Hier is veelvuldig gebruik van gemaakt. 

Actualiseren 

Gezien de cijfers lijkt de website in een grote behoefte te voorzien. Wel zijn bepaalde onderdelen van de website 
aan vernieuwing toe. Zo is het plan om meer foto’s te plaatsen en deze regelmatig te vervangen. Ook zullen be-
paalde ‘populaire’ onderdelen een meer zichtbare plaats krijgen op de website. 

Wist u dat …  

• de eerder genoemde 2.500 bezoekers bij elkaar ruim 11.000 websitepagina’s hebben bezocht? 

• verbetertips en / of suggesties met betrekking tot de website heel erg welkom zijn?  
U kunt hiervoor het contactformulier gebruiken. 

Sorteren van de hulpgoederen 
Tekst: Joke van der Weiden 
 
Elke maandag is onze loods aan de Lagendijk nummer 78 van 19.00 tot 19.30 uur open voor het brengen van kle-
ding, schoenen, beddengoed, speelgoed, incontinentiemateriaal enz., enz. Er is altijd iemand aanwezig van ons be-
stuur. 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 nieuwe kleding van zaken die opruimen 
met de seizoenswisseling. Zo kunnen we veel mensen helpen en voorzien van kleding, dekens, schoenen en vele 
andere dingen. Als de loods vol is gaat er weer een transport naar Botosani. Daarover leest u elders in dit blad 
meer. 

Volle loods vóór een transport Na het laden van een transport, een lege loods! 



 

 

Kerststerren en Cyclamen verkoop 2020 
 

Tekst: Joke van der Weiden 

 
Gaan we het proberen of niet? Dat was onze vraag. 
Toch maar doen. Wel met alle regels voor Covid-19. Pij-
len uitgezet hoe we gaan lopen. Met twee deuren, de 
ene in de andere uit. Ook moest men mondkapjes ge-
bruiken in onze “winkel”. 

Het wachten was op klanten. Nu onze achterban heeft 
ons niet in de steek gelaten. Vaste klanten waren er al 
vroeg. We hadden ook veel bossen bloemen gekregen 
die ook voor een euro verkocht werden. Om 12.00 u 
waren we al door de cyclamen heen. Aan het eind van 
de middag hadden we nog 3 kerststerren over en een paar kleintjes. Er was goed ingekocht, want we mochten 
niets terug geven. De totale verkoop was € 390. Allen hartelijk bedankt voor uw bezoek. 

Dat smaakt naar meer! 
 

Eind vorig jaar ontstond het idee om een soepactie te organiseren. Want wat is er nou lekkerder om in de winterpe-
riode te genieten van een vers gekookte (erwten) soep? De plannen werden gemaakt en de Riederborgh bleek be-
reid om hun koks (en keuken) beschikbaar te stellen voor het maken van de soepen. Gekozen werd voor een echte 
wintersoep, erwtensoep, en een minder winterse soep, tomatensoep. De actie werd wereldkundig gemaakt en al 
gauw stroomden de bestellingen binnen. Binnen een paar weken zijn er ruim honderd bestellingen binnengekomen, 
goed voor zo’n 350 liter soep! 

Op 23 januari konden de soepen ‘s ochtends worden opgehaald bij de Riederborgh middels een drive-through. Dit 
verliep soepel, ook voor wat betreft de inachtneming van de Corona-maatregelen. Een leuk weetje: tijdens de actie 
kregen wij onze 500ste volger op Facebook. Zij kreeg een soep naar keuze cadeau. Deze actie heeft een prachtig 
bedrag van ruim € 1.600 euro opgebracht. 

Tijdens en na de actie kregen we veel positieve berichten over de heerlijke soep en de manier waarop de actie was 
verlopen. Daardoor rees het idee om opnieuw een soepactie te regelen. De Riederborgh bleek opnieuw bereid om 
een grote rol te spelen in deze actie. Op die manier kon het gebeuren dat nog geen twee maanden later, op 6 
maart, opnieuw een soepactie gepland stond. Tijdens deze actie is er zo’n 270 liter soep besteld en konden we op-
nieuw terugkijken op een erg geslaagde actie, mede dankzij de hartelijke steun van de Riederborgh en hun koks. 
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Financieel overzicht 2020 

Saldo per 31-12-2019 € 10.944,09  
 

 
Inkomsten:  

Pentru Tine        5.575,00  

Acties                  5.137,96  

Huis aan huis collecte      3.092,72  

Sponsoring                17.215,62  

Giften/algemeen               21.621,48  

Giften/transport       2.925,80  

Presentaties          954,90  

Kindersponsoring       2.905,00  

Brand        1.050,00  

Hulpgoederen               42.325,00  

Voedselpakketten       4.142,00  

Evangelisatie       1.200,00  

Nieuwsblad        2.355,00  

Moldavië        1.145,00  

               —------------  

Totaal          € 111.645,48  

 

Uitgaven:  

Moldavië        3.700,00  

Voedsel        4.875,00  

Acties        2.420,61  

Sponsoring               17.315,00  

Transport                  3.849,25  

Kindersponsoring       2.460,00  

Pentru Tine                13.460,00  

Opslag        2.724,00  

Nieuwsblad        2.192,04  

Hulpgoederen               42.325,00  

Kosten bank          234,24  

Diversen        1.374,29  

Evangelisatie       1.200,00  

Brand        1.550,00  

               --------------  

Totaal            € 99.679,43  
 

 
Saldo per 31-12-2020 € 22.910,82  

Van de penningmeester 
 

Tekst: Arie Velthuizen 

 

Het zal in de meeste verslagen genoemd zijn of 
worden dat het achterliggende jaar een moeilijk 
en onzeker jaar was. Een periode die voor heel 
veel mensen eenzaamheid, zorg en verdriet heeft 
gebracht. En niet alleen in Nederland. Heel de we-
reld werd getroffen door het virus en de vele 
maatregelen ten gevolgen daarvan. Onze vrienden 
in Roemenië en Moldavië kregen er ook mee te 
maken, alleen zijn de voorzieningen en steun-
maatregelen die wij hier hebben er daar niet. 
Doordat wij als stichting veel activiteiten niet kon-
den organiseren en de vaste acties niet door kon-
den of mochten gaan en wij toch aan onze maan-
delijkse financiële verplichtingen wilde blijven vol-
doen, gingen we ertoe over om een moeilijke be-
slissing te nemen.  

Wat in de 25 jaar van ons bestaan nog niet eerder 
was voorgekomen is in deze periode gebeurd. We 
hebben onze maandelijkse bijdrage aan onze 
vrienden in Roemenië moeten verlagen om het 
nog een aantal maanden vol te kunnen houden. 
Wat onder andere inhield dat de salarissen van de 
mensen die werken bij de naschoolse opvang niet 
volledig konden worden uitgekeerd. Na een op-
roep via onze achterban en diversen media met 
informatie over onze situatie zijn we blij verrast en 
verwonderd over de reacties hierop. We zijn er stil 
van geworden en dankbaar dat er een God is die 
voor ons zorgt en mensen wil gebruiken die ons 
werk in moeilijke tijden extra willen steunen. Ik 
mag dit financieel jaarverslag met een nog niet 
eerder zo’n hoog positief saldo afsluiten. We 
zitten op het moment van schrijven nog midden in 
de pandemie en weten niet wanneer we weer ac-
tiviteiten kunnen organiseren, maar we kunnen 
dankzij uw bijdrage de komende periode aan onze 
verplichtingen voldoen. 

We weten niet wat ons het komende jaar zal 
brengen in deze onzekere tijd. Een ding weten we 
wel dat er Eén is die overal boven staat en dat we 
alles in Zijn hand mogen leggen. Hij was er ook in 
dit jaar voor ons als stichting in alles wat nodig 
was. 
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Beste partners in het werk, 

Ik hoop dat het allemaal goed gaat met jullie en dat jul-
lie gezond zijn. Met dit schrijven willen we u bedanken 
dat u een jaar bij ons bent geweest waarin het erg moei-
lijk was om vooruit te komen vanwege Covid-19. Dit 
pandemiejaar heeft geleid tot meer armoede en meer 
gezinnen en kinderen staan op de rand van grote ar-
moede. Ondanks alle opgelegde regels en beperkingen 
waren we in staat om in deze moeilijke periode van 
dienst te zijn. We hebben meer dan 1 miljoen pizza's 
uitgedeeld aan arme mensen in Oost-Roemenië. We 
waren in staat om voedselpakketten te maken voor de 
Republiek Moldavië waar we met jullie hulp regelmatig 
zeer arme gezinnen uit Soroca en Niorcani ondersteu-
nen. We hebben een huis gebouwd voor een gezin met 
4 kinderen, van wie er één, een ouder meisje, ziek was. 
We zijn begonnen met het helpen van mensen met een 
handicap. We zijn op zoek naar elektrische en mechani-
sche rolstoelen die we repareren en aanbieden aan 
mensen in nood. We zijn begonnen om mensen met 
een handicap te helpen in Oekraïne, Roemenië en de 
Republiek Moldavië, en mensen in de terminale fase 
van hun leven!  

Om de reparaties uit te voeren en om pizza’s en andere 
hulpgoederen voor de armen te kunnen verdelen, heb-
ben we een nieuw, ruimer magazijn gebouwd waar we 
deze werken uitvoeren. Het oude pakhuis dat we jaren-
lang hebben gebruikt, is leeggemaakt en nu treffen we 
regelingen om er een kerk van te maken waar we men-
sen uit de omgeving zullen ontmoeten en waar we kin-
deren bij elkaar brengen. De meesten zijn in dit opzicht 
slecht opgeleid en hebben geen kennis van het Evange-
lie. Momenteel verzamelen zich ongeveer 20 kinderen 
in het MARANATA Oost-Europees Evangelisch Centrum 
(CEMEE) in Varfu Campului. 

Dit jaar zijn we begonnen met de bijzondere zorg voor  
twee kinderen via sociale bijstand. Een gezin uit ons 
team heeft zich gespecialiseerd en ontvangt deze kans-
arme of zieke kinderen in pleeggezinnen en wij zorgen 
ervoor dat ze naar het ziekenhuis worden gebracht voor 
verzorging. Over ongeveer twee jaar zijn ze beschikbaar 
voor adoptie (binnen Roemenië). Twee jaar lang hebben 
we voor twee tweelingjongens gezorgd die vorige 
maand zijn geadopteerd. Nu zorgen we voor Andrea, 
een klein meisje met veel problemen en Maria, een 
klein meisje dat door haar moeder in de steek is gelaten 
en nu in een stal woont.  

We voeren de projecten, waar we mee bezig waren 
voor de coronacrisis, in de Republiek Moldavië uit met 
bepaalde reisbeperkingen. We hebben maatschappelijk 
werkers in Niorcani en Soroca en op deze manier kun-
nen we het alfabetiseringsproject, school na schooltijd, 
warm eten voor de armen en het verstrekken van  voed-
selpakketten, voortzetten.  

Ik heb nog nooit meer gewerkt dan dit pandemiejaar! 
Wij waren ook besmet, maar we hadden een goede tijd 
en we zijn bereid om nuttig te blijven! 

Lopende projecten: 

1. Voortzetting van de projecten van vorig jaar 
(alfabetisering, school na schooltijd, warme maaltijd   
voor de armen, voedselpakketten). 

2. Verbouwing van het kerkgebouw in Varfu Campului 
(CEMEE). 

3. Een huis kopen voor Maria en haar vader die in een 
stal wonen. 

4. Het organiseren van zomerkampen in Soroca en 
Niorcani vanuit het centrum in Varfu Campului (Centrul 
Evanghelic Maranata Europa de Est: CEMEE) (Maranata 
Evangelical Center Eastern Europe). 

5. Een vrachtwagen kopen om humanitaire hulp en 
bouwmaterialen voor de huizen van arme mensen te 
vervoeren. 

Met Gods hulp en uw kostbare steun hebben we het 
moeilijkste jaar van ons leven doorstaan om de armen 
te helpen. Het was een jaar met grote risico's, maar ook 

Ervaringen van Emanuel in coronatijd 
 
Tekst: Emanuel Besleaga, voorganger en maatschappelijk werker in Roemenië, Moldavië en Oekraïne 
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met geweldige kansen om te helpen. We zijn u allen 
zeer dankbaar voor uw hulp en we willen met meer en-
thousiasme en vreugde doorgaan met deze ondersteu-
ningsprojecten voor de armen. 

We wensen jullie Gods zegen, gezondheid, geluk en 
heel veel sterkte toe, bij alles wat jullie doen! 

Met waardering, het CEMEE-team 

 Voor dit gezin, dat onder bijzonder erbarmelijke omstandigheden woont, is in de directe omgeving een nieuw huis 
gebouwd. Zie bovenstaand artikel. Hierbij een foto van het huis in aanbouw. Voor deze bouw heeft onze stichting 
ook geld gedoneerd. 

Nieuw op LinkedIn 

 
Tekst: Jako Beekman, beheerder LinkedIn-account stichtingdraagtelkanderslasten  
 

Sinds een aantal maanden kunt u ons ook op LinkedIn vinden. 

Om meer bekendheid te geven aan onze stichting en hulpvragen te doen is er een LinkedIn-pagina. 

Graag wil ik de bezitters van een LinkedIn-account vragen ons te volgen. 

En daardoor nog meer hulp kunnen bieden in Moldavië en Roemenië. 

Daarvoor kunt u de volgende link gebruiken: 
 

https://www.linkedin.com/company/stichtingdraagtelkanderslasten 

Doet u mee! Alvast bedankt. 

https://www.linkedin.com/company/stichtingdraagtelkanderslasten
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Voedselacties 2020/2021 
 

De door ons georganiseerde voedselactie kent al een lange 
traditie. Ieder jaar in de wintermaanden wordt geld ingeza-
meld om daarmee de meest armen in Roemenië en Molda-
vië van extra voedsel te kunnen voorzien. Dit voorziet in 
een grote behoefte van velen die anders nauwelijks te eten 
hebben. Vooral de lange koude wintermaanden zijn extra 
duur vanwege stookkosten maar ook omdat er minder 
werk is en dus minder inkomsten. Maar in het bijzondere 
jaar 2020 kregen we al in de zomer signalen dat mensen 
honger leden, vooral in Moldavië.   

Door een warm droog voorjaar groeide alles op het land en 
in de tuintjes slecht. Dus minder eten. Daarom wilden we 
als stichting graag extra geld overmaken voor voedselpak-
ketten maar onze bankrekening liet dat niet toe. Door coro-
na waren onze inkomsten drastisch verminderd. We deden 
daarom, en zeker niet tevergeefs, een beroep op onze trou-
we achterban. En die gaf gul. We konden dan ook al gedu-
rende de zomermaanden geld overmaken waarvoor voed-
sel werd gekocht.  

Maar ook de jaarlijkse actie voor dit doel in de herfst werd 
niet vergeten. Veel geld kwam binnen waardoor zowel in 
november als januari de sponsorgezinnen en nog anderen 
extra voedselpakketten kregen. Elders in dit Nieuwsblad in 
“Laurentiu schrijft…....” kunt u zijn ervaringen lezen. 

Heel veel dank aan iedereen die het mogelijk heeft ge-
maakt om hongerigen eten te kunnen geven. 

Gezinssponsoring 
Tekst: Rianne Klippel 
 

Bij het vertalen van de verslagen van de sponsor-
gezinnen, komen er weleens verhalen voorbij die 
zo vol staan met tegenslagen, dat met recht de 
vraag kan worden gesteld hoe een mens dat alles 
kan doorstaan zonder de moed te verliezen. Eén 
van die verhalen gaat over een gezin, bestaande 
uit een moeder met 8 kinderen. Haar man is ge-
storven. Wegens gezondheidsredenen is het voor 
haar heel moeilijk om alles draaiende te houden. 
Drie van haar kinderen zijn getrouwd en verhuisd 
naar andere steden. Eén zoon is getrouwd en 
woont met zijn vrouw bij zijn moeder thuis. Een 
dochter woonde samen met een man waar ze mee 
zou gaan trouwen. Zij is echter door hem bedro-
gen. Ze kwam erachter dat hij elders een andere 

vrouw had en 2 kinderen. Inmiddels was ze zelf in 
verwachting van een kind van hem. Ze is bij hem 
weggegaan en weer bij haar moeder ingetrokken, 
waar ze inmiddels bevallen is van een zoontje. Een 
andere dochter werd ziek en moest naar het zie-
kenhuis. Daar ontdekten de artsen dat zij een ern-
stige vorm van diabetes heeft. Ze krijgt 4 insuline-
spuiten per dag en moet een streng dieet volgen, 
maar door de armoede is het bijna onmogelijk om 
elke dag te eten wat de specialist voorschrijft. Eén 
van de zonen heeft de school wegens geldgebrek 
verlaten en is naar elders vertrokken om werk te 
zoeken. Een 13-jarige zoon gaat nog wel naar 
school, maar ook hij heeft te maken met tegensla-
gen. Hij heeft ernstige gezondheidsproblemen aan 
zijn botten en is slechtziend. 

Door de coronacrisis heeft de moeder geen werk 
meer. Ze verkocht zonnebloempitjes bij het voet-
balstadion. De zonnebloempitjes kocht ze van 
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Tekst: Corina Gouweloos 
 

Begin maart kregen we de nieuwsbrief binnen van Pen-
tru Tine over de kind sponsoring. Deze nieuwsbrief is 
ondertussen digitaal verstuurd naar alle sponsors. 

Ook in Pentru Tine is het lastig geweest tijdens de pan-
demie. Hierover schrijven ze:   
De huidige situatie beïnvloed onze dagelijkse activitei-
ten en hiermee ook onze naschoolse opvang en pro-
gramma. Maar we proberen ons nu beetje bij beetje 
aan te passen en te genieten van de mooie dingen die 
er wel zijn. In eerste instantie leek 2020 verspilde tijd, 
omdat we in lockdown moesten voor 2 maanden. Maar 
aan de andere kant hadden we tijd voor onszelf, gebed 
en onze bediening. Tijdens de lockdown probeerden we 
de kinderen en hun gezinnen vooral te helpen met ma-
teriële zaken zoals kleding en eten. Ook probeerden we 
ze te helpen via internet om hun huiswerk te maken.  
Voor de meeste kinderen was het erg moeilijk om zich 
aan te passen aan onlineschool. Velen van hen hadden 
thuis geen computer, dus moesten ze de mobiel van 
hun ouders of broer en zus gebruiken. Ook waren er 
verschillende kinderen die geen internetprovider had-
den. We wisten dat we snel een inzamelingsactie moes-
ten uitvoeren om aan laptops/tablets voor onze kin-
deren te komen om ze zo toch verbonden te houden 
met school. Veel mensen hebben hierop gereageerd en 
ook Draagt Elkanders Lasten heeft hier een aanzienlijke 
impact in gehad. Wij zijn hiervoor erg dankbaar.  

 
Door verschillende pandemiegolven bleven de scholen 
gesloten voor alle kinderen en was onderwijs online. 
Wij zijn hier online in meegegaan. In januari 2021, zodra 
de scholen werden heropend, is het naschoolse pro-
gramma in Pentru Tine ook weer opgestart. We hebben 
de locatie aangepast aan alle veiligheidsvoorschriften, 
zoals meerdere bureaus, aanschaf van desinfectie arti-
kelen en het opstellen van nieuwe regels. 
 
Zowel kinderen als hun ouders waren erg blij om weer 
deel te nemen aan ons programma. Het was een uitda-
ging voor de kinderen en voor ons, om ons aan de re-
gels te houden en afstand te houden van elkaar.  
We merken dat kinderen zijn veranderd sinds de laatste 
keer dat we ze gezien hebben. Allereerst natuurlijk fy-
siek gegroeid maar we zien ook ander gedrag. Helaas 
hebben de kinderen ook minder interesse in school en 
zien sommigen het belang hiervan niet meer in. We zijn 
begonnen met een groep van 13 kinderen, leerlingen in 
alle leeftijden.  
 
Tot slot een oproep van Pentru Tine: 
Blijf alstublieft bidden en steun ons om door te gaan 
met het werk waarmee we hiermee zijn begonnen. Bid 
voor de kinderen, gezondheid, liefde en wijsheid.  

De kinderen hebben rolmodellen nodig, mensen die 
hen onvoorwaardelijke liefde tonen en die doorzetten 
ondanks uitdagingen. Soms is het een grote verant-
woordelijkheid die we voelen maar bij God is alles mo-
gelijk. Wij zien telkens opnieuw een helpende hand en 
dat bemoedigd ons.  

Kind sponsoring Pentru Tine 

mensen uit Moldavië, maar doordat het aantal co-
ronabesmettingen hard opliep, mochten de Molda-
viërs niet meer naar Roemenië. Daarnaast is er 
geen publiek meer bij de voetbalwedstrijden i.v.m. 
de lockdown. Er zijn dus, naast de kinderbijslag, 
geen inkomsten meer. En dit alles speelde zich af 
vlak voordat de winter zich aandiende; een periode 
die een stuk duurder is, doordat er veel gestookt 
moet worden. Daarnaast is er ook nog een open-
staande rekening die afbetaald moet worden. Hoe 
ontzettend zwaar zal dat alles bij elkaar zijn. Wat 
een zegen is het dan voor die mensen dat er een 
God is Die hun omstandigheden kent en naar hen 
omziet en dat er sponsors zijn in Nederland die ge-
zinnen als deze ondersteunen, zodat ze voedsel, 
kleding en hulp ontvangen en mogen horen over 
Jezus, Die net als hen geleden heeft en door Wie zij 
mogen uitzien naar een hoopvolle toekomst. Laten 
wij dan hopen en bidden dat dit voor hen het ant-
woord mag zijn op de vraag hoe een mens zoveel 

tegenslagen kan doorstaan zonder de moed te ver-
liezen. 

Dit is het verhaal van 1 van de 65 gezinnen die via onze 
stichting worden gesponsord. Hoeveel honderden, mis-
schien wel 
duizenden, 
zullen er 
nog meer 
zijn in Roe-
menië en 
Moldavië 
die in ver-
gelijkbare 
situaties 
moeten 
proberen te 
overleven? 
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Het Calvijncollege in actie 
 

Tekst: Commissie Charitas Calvijn College, Marcus Riemens en Adri Weststrate 
 

We willen als school iets betekenen voor de bevolking van het armste land in Europa. 
 

Elk jaar hebben we als locatie Appelstraat Krabbendijke van het Calvijn College een goed doel wat we steunen. 
Op maandagmorgen collecteren we in de klassen voor dit doel en we organiseren enkele acties. We stimuleren 
de leerlingen door de klas die aan het eind van het schooljaar het meeste heeft opgehaald een beloning te ge-
ven. Door zich in te zetten voor een goed doel leren leerlingen dat zorg voor onze (verre) naasten een Bijbelse 
opdracht is. Tevens worden ze geconfronteerd met het contrast tussen onze rijke en vrije westerse cultuur en de 
vaak moeilijke omstandigheden in andere culturen. Dit is voor de school een wezenlijk onderdeel van het vor-
mingsprogramma.  

We wilden dit jaar mensen van “dichtbij” steunen die in armoedige  omstandigheden leven. Daarbij kwamen we 
op het armste land van Europa: Moldavië en als vanzelf bij de Stichting ”Draagt Elkanders Lasten” in Ridderkerk. 
De lage overheadkosten van deze stichting spraken ons aan.  

We hebben inmiddels een bedrag bij elkaar gebracht van meer dan 2300 euro. Vanwege de lockdown zijn er 
minder collecte momenten geweest. Het voornemen is om ter compensatie de ouders een online betaalverzoek 
te sturen. 

Naast geldinzameling zijn leerlingen en collega’s actief geweest bij het verzamelen van producten voor een hulp-
transport naar Moldavië: levensmiddelen, een fiets, een orgel en ovens. Fijn om de grote betrokkenheid te zien. 
Door de Gereformeerde Bijbelstichting is Bijbelse lectuur geschonken voor het transport.  

Onder normale omstandigheden hadden we met een groepje collega’s en leerlingen graag ter plaatse gekeken 
om van (de situatie van) deze mensen te leren en ze te bemoedigen. Maar door de reisbeperkingen van dit mo-
ment is daar helaas geen mogelijkheid voor.  

We hopen en bidden dat de hulp ten goede mag komen aan de bevolking van Moldavië en dat ze boven alles 
mogen ervaren dat de Heere van hen afweet.   

 

 

 

 

Enkele leerlingen in de loods met het 
door de school verzamelde voedsel. 

Spaarpotjes 



 

 
17 

3de Barendrechtseweg 541 

2991SH Barendrecht 

De stichting via de sociale media 
 

Tekst: Peter Gouweloos 
 

We zijn in 2021 het 6de jaar in gegaan met 
een facebook pagina over de activiteiten 
rondom de stichting. We hadden 2020 afge-
sloten met 494 volgers, op 20 januari dit 
jaar bereikten we de 500ste volger en onder-
tussen zijn we daar alweer ruim voorbij. 

Ondanks de pandemie waar we ook in 2021 
mee te maken hebben, konden we gelukkig 
toch wat aandacht schenken aan activitei-
ten vanuit de stichting. Zo werd er mede 
dankzij de kracht van sociale media tot 2x 
toe grote bekendheid gegeven  aan de 
soepactie. We konden mensen uitnodigen 
om te helpen een goederentransport te la-
den en konden we beelden laten zien van 
de resultaten van de voedselactie in Molda-
vië. 

We hopen dat we dit jaar nog mooie dingen 
mogen en kunnen organiseren. Uiteraard 
houden we u daarvan op de hoogte. Wan-
neer u de pagina nog niet volgt dan kan dat 
uiteraard nog steeds. Andere mensen uitno-
digen mag natuurlijk ook. Kijk snel op 

www.facebook.nl/SDELridderkerk.  

Mini fair 2020 
Tekst: Eline Crum 

Na een  periode van voorbereiding was het zaterdag 5 september 
2020 dan toch zover: de eerste mini brocante fair die wij als stich-
ting organiseerden. We waren blij dat de fair door kon gaan met 
een aantal aanpassingen vanwege de corona maatregelen.  

Voor de bezoekers van de fair was er een breed aanbod van aller-
lei producten. Je kon op zoek naar mooie brocante items, groen-
decoraties, geschenkartikelen, noem het maar op.  Er was een 
stand met houten speelgoed, een stand met allerlei zelfgemaakte 
spullen of snuffelen tussen de tweedehands boeken. Ook waren er 
planten en was er fruit te koop.  

Een groot succes was de soepbus van de Duikenburg. Veel mensen 
liepen het terrein af met een emmertje soep.  

De fair heeft het schitterende bedrag van € 1745,- opgebracht, 
waar wij allen wel stil van waren.  

Terugkijkend kunnen we zeggen dat de dag zeker geslaagd was en 
wat ons als bestuur betreft voor herhaling vatbaar. Zodra het weer 
mogelijk is zullen we deze actie dan ook zeker een vervolg geven! 
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