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Een
gift
aan
onze
stichting
is
volledig aftrekbaar voor de belastingdienst. Wij zijn een
ANBI instelling. Doordat
wij een volledige vrijwilligers
organisatie
zijn
komt elke euro ten goede
aan de hulpverlening in
Roemenië en Moldavië.

Help mee met de actie Brandhout
Bang voor de winter

Als wij het koud hebben, zetten we gewoon de thermostaat iets hoger en na
een poosje is het behaaglijk warm. Maar zo ‘gewoon’ is dit niet. Neem nou
de situatie van veel bejaarden in Moldavië. In hun huis is geen thermostaat
te vinden. Ze hebben vaak alleen maar een houtkachel. Het bed, dat tevens
als bank dient, staat er vaak dicht tegenaan om maar zoveel mogelijk te
kunnen profiteren van de warmte. Veel bejaarden zijn straatarm en hebben
geen geld om voldoende brandhout te kunnen kopen. En als er geen brandhout is, dan vriest het binnen net zo hard als buiten. Veel bejaarden zijn
bang dat ze de winter niet zullen overleven. Brandhout betekent: leven...
Wat vreselijk dat je bang moet zijn om dood te vriezen…
Helaas is dit voor veel mensen in Moldavië bittere werkelijkheid. Dit kunnen
we toch niet laten gebeuren? Daarom willen we zoveel mogelijk gezinnen
helpen met brandhout, zodat ze de kou buiten de deur kunnen houden en
behaaglijk de winter doorkomen.
In Moldavië is het verboden om zelf in het bos bomen te kappen. Brandhout moet gekocht worden bij officieel erkende bedrijven. De allerarmsten
kunnen dat niet betalen, met als gevolg dat ze wekenlang in bittere kou
moeten leven.
Veel mensen liggen de hele dag in bed om maar enigszins warm te blijven.
Maar zelfs onder dekens is het koud. Elk jaar sterven er mensen van de
kou in hun eigen huis...
Met uw hulp kunnen we vele gezinnen en ouderen warmte bieden. 1 kuub
brandhout kost € 30. Een gezin heeft gemiddeld 10 kuub hout nodig om
de strenge winter door te komen. Maak een warm gebaar en help alstublieft mee.
P.S. Voor slechts € 30 geeft u al 1 kuub brandhout! Het brandhout wordt in
de landen zelf ingekocht en door vrijwilligers van de kerk bezorgd!
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Stort uw bijdrage op onze bankrekening onder vermelding van ‘brand-
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hout Moldavië’
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Jongerenreis 2016?
Al een aantal malen hebben wij de
vraag gekregen: Komt er in 2016
weer een jongerenreis naar Moldavië. We hebben hier al meermalen
met elkaar over gesproken. Voorbereiding van zo’n reis kost ons als
stichtingsleden veel tijd, naast de
reguliere inzamelacties en transporten. Met veel plezier hebben wij
dat in 2013 en 2014 gedaan. We
kunnen terugzien op een tweetal
zeer geslaagde reizen. In Moldavië
worden we geconfronteerd met voornamelijk noodhulp, om de ergste
nood te leningen. Inmiddels worden
ook diverse concrete projecten ons
aangereikt. Daarom zijn we nu met
een groep enthousiaste jongelui een
jongerenreis in 2016 aan het voorbereiden. Uiteraard zal dit gepaard
gaan met de nodige sponsoracties
om de benodigde gelden bij elkaar
te krijgen voor de aangedragen projecten. Via onze website houden wij
u op de hoogte.
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Een nieuw project in Moldavië

Samen met de Baptistengemeente van Causeni onderzoeken wij de
mogelijkheden om een nieuw project te realiseren. Achter de kerk
staan een drietal vervallen woningen die inmiddels door de kerk zijn
gekocht. De bedoeling is om op de plaats van die woningen een eenvoudig gebouw neer te zetten waar de kerk gebruik van kan maken
voor clubwerk en voor de realisatie van een gaarkeuken voor bejaarden. Hier kunnen zij gelijktijdig gebruik maken van toilet en douche
(een zgn.bad-brood-Bijbel voorziening). Echter de kerk heeft al haar
buffers benut om de woningen aan te kopen, en ze hebben nog 2 jaar
de tijd om de restant koopsom te voldoen. Samen met de kerk zijn we
nu bezig om de plannen concreet te maken zodat wij hiervoor actie
kunnen gaan voeren.

Inzamelin

Ook dit is hulpverlening.....
Kort na de zomervakantie kregen wij een brief van enkele inwoners
van het dorp Remetea in Roemenië. In de brief worden zorgen uitgesproken.
Ruim 15 jaar geleden is in het dorp een graanmolen geplaatst die
lange tijd in een grote behoefte heeft voorzien. Het was de trots
van het dorp. De laatste jaren werd de graantoevoer steeds minder. Op een aantal plaatsen in het land zijn grote broodfabrieken
gebouwd en steeds meer mensen kopen hun brood in de winkel,
in plaats van het zelf te gaan bakken. De molen staat nu stil en
men vraagt zich af wat er met de opbrengsten uit de hulpverleningsgoederen nu gedaan wordt. Voor ons genoeg reden om een
extra reis naar Roemenië te maken. Wijmie Rozendaal en Gerard
Maaskant vertrekken daarom op vrijdag 27 november met ons
erelid Kees Wassink om samen het gesprek aan te gaan. De gesprekken worden gevoerd in aanwezigheid van een erkende tolk
Menno.
Na een aantal intensieve gesprekken komen we tot de gezamenlijke conclusie dat communicatie en transparantie ook in de
hulpverlening erg belangrijk zijn. Dominee Szigeti heeft niets te
verbergen en zegt ons daarom toe jaarlijks in onze aanwezigheid het gesprek met de kerkenraad aan te gaan over de besteding van de hulpverleningsgelden. Hiermee hopen wij dat
de verhoudingen in het dorp weer wat genormaliseerd kunnen
worden.

Kassenproject Caplani

O

p zaterdag bezoeken we eerst het dorpje Caplani. Hier steekt
broeder Viorel al zijn energie in de opvang van straatkinderen
en de voedselvoorziening voor bejaarden. Vorig jaar al schreven wij
iets over het kassenproject en dat wij het geld voor dit project aan
hem hebben overhandigd. Onze verbazing was groot toen wij zagen
dat zijn kas inmiddels volledig in bedrijf is en er inmiddels volop
wordt geoogst. Behalve dat het project een stukje werkgelegenheid
oplevert, worden de groenten gebruikt bij de maaltijdvoorziening
voor straatkinderen en bejaarden en worden de restanten verkocht
op de markt. Bij ons vertrek krijgen we een grote zak paprika’s mee
om uit te delen in Nederland. Daarna rijden we door naar Crocmaz
waar we Vladimir ontmoeten. Hij verteld ons van zijn plannen om in
een leeg staand medisch centrum een opvang voor alleenstaande en
zieke bejaarden op te starten. Na een aantal telefoontjes komt de
burgermeester langs om ons in het pand rond te leiden. Hij is enthousiast over de plannen van Vladimir en zegt zijn steun toe. De komende maanden zal het plan verder worden uitgewerkt zodat duidelijk
wordt of het realiseerbaar is en welke steun er vanuit onze stichting
nodig is. Zowel in Cromaz en Caplani hebben we nog bij een aantal
families voedselpakketten gebracht. Het is altijd weer erg bijzonder
om de armoede niet alleen te zien maar ook te ruiken.
Op zondag bezoeken wij de kerkelijke gemeente in Causeni waar
pastor Yuri de dienst leidt en we samen het Heilig Avondmaal mogen
vieren. Een bijzondere ervaring.
Op maandag bezoeken we naast het Maternal House ook het
plaatselijke ziekenhuis waar we een goede ontmoeting hebben met
één van de artsen. We zijn blij met dit contact, hier zijn we namelijk
al een poos naar op zoek omdat we in Putten van de verschillende
apotheken veel medicijnen krijgen die we graag naar het ziekenhuis in Causeni willen brengen.
De vrachtwagen vertrekt deze dag weer terug naar Nederland en
ook de reisgroep vliegt ’s avonds weer terug naar huis.

Een auto voor voorganger Yuri

Vanwege de aankoop van de vervallen huisjes achter de Baptistenkerk in Causeni, is de kerk al haar financiële buffers kwijtgeraakt en loopt er momenteel een betalingsregeling. Dit is de
reden voor voorganger Yuri om volgend jaar af te zien van zijn
salaris. Een situatie die wij ons nauwelijks kunnen voorstellen en
Yuri staat vast in het geloof omdat hij mag weten dat de Heere
ook in deze situatie zal voorzien. Wat ons echter grote zorgen
baart is de auto van Yuri. Zolang wij hem kennen rijdt hij al in
een hele oude Lada stationcar. Echter is deze auto zo slecht
dat wij hem tijdens onze bezoeken al meerdere malen op
sleeptouw hebben moeten nemen. Als contactpersoon is hij
voor ons van groot belang. Met name bij de transporten moet
hij meerdere keren naar de hoofdstad om zorg te dragen
voor de formaliteiten. Ook na het transport is hij druk met

Moldaviëreis

Op maandagmorgen 26 oktober
vertrekt de vrachtwagen met ruim
90 kuub aan hulpgoederen richting
Moldavië. Chauffeurs zijn deze keer
Marco Aalten en Johnny Huisman.
Behalve een klapband bij Frankfurt
verloopt de reis voorspoedig en arriveren de chauffeurs donderdag de
29e in Causeni.
Ze worden hartelijk ontvangen door
dominee Yuri Antoci en zijn vrouw
en uiteraard staat er een heerlijke
Moldavische maaltijd voor ze klaar.
De opslag van de goederen is dit jaar
goed geregeld.
Vrijdagavond liggen alle spullen droog
en vooral goed geïsoleerd opgeslagen in
een oud vriespakhuis met muren van meer
dan een meter dik!

de verdeling van de hulpgoederen over een aantal plaatsen in het
land. Dat zal zich ook gaan voordoen bij de opstart en de realisatie
van het nieuwe project gaarkeuken Causeni. Ook voor het bezoek
aan zijn gemeenteleden die vaak op moeilijk bereikbare plaatsen
wonen is een redelijke auto van vitaal belang. Helpt u mee ?
Stort uw bijdrage op onze bankrekening onder vermelding van ‘auto
Yuri’
Dankbaar…
Helpen lijkt zo makkelijk maar is onmogelijk zonder:
- al die vrijwilligers die helpen kleding sorteren en de vrachtwagen
te laden.
- een opslagruimte
- een vrachtwagen met aanhanger
- al die financiële steun van particulieren, bedrijven en kerken.
Voor al die hulp zij wij u en jou enorm dankbaar…. Bedankt!

Financien
Omschrijving :
BATEN
Giften particulieren
Giften scholen / bedrijven
Collecten / sponsoracties
Verkoop diverse artikelen
Bijdragen in reiskosten
Overige baten
LASTEN

Totaal baten

Besteed aan doelstellingen
Roemenië
Dispensar Oltenia
Moldavië
Kosten diverse projecten
Kosten transport
Beheer en administratie
Kosten beheer en administratie
Totaal lasten
Resultaat
Resultaatbestemming
Vrije reserves
Bestemmingsreserves
Bestemmingsfonds

Boekjaar 2014

Boekjaar 2013

3.530
3.599
22.139
1.258
800
173

5.235
1.555
24.824
1.640
800
283

31.499

34.337

2.445
2.200
21.274
2.633
7.608
36.160

5.120
6.600
6.551
917
6.821
26.009

1.587
-

1.628
-

37.747

27.637

6.248-

6.700

3.0253.2236.248-

7.19513.895
6.700

Toelichting
financiën
Toelichting Financiën
In
deze
jaarrekening
wordtdatheel
duidelijk
dat de
kostensteeds
vanverder
In deze
jaarrekening
wordt heel duidelijk
de kosten
van hulpverlening
in Moldavië
toenemen. Het betreftin
vooral
de kosten van
de projecten
voor straatkinderen
in Crocmaz
en Caplani.
hulpverlening
Moldavië
steeds
verder
toenemen.
Het betreft
De inkomsten in het jaar 2013 zijn hoger door de opbrengst van de kerstpostzegelactie. Wanneer we
vooral
demee
kosten
de projecten
straatkinderen
in Crocmaz
daar rekening
houdenvan
is de opbrengst
van giften voor
in 2014 gestegen.
Voor de kerstactie
voor
haardhout
van
arme
gezinnen
in
Moldavië
is
goed
aangeslagen.
Deze
actie
herhalen
wij
in 2015
en Caplani. De inkomsten in het jaar 2013 zijn hoger door
de
opbrengst van de kerstpostzegelactie. Wanneer we daar rekening
mee houden is de opbrengst van giften in 2014 gestegen. Voor
de kerstactie van hardhout van arme gezinnen in Moldavië is
goed aangeslagen. Deze actie herhalen we in 2015.

Als u een van de projecten wilt steunen kunt u uw bijdrage
overmaken op NL31 RABO 0384 1222 13
t.n.v. Stichting Putten-Roemenië-Moldavië onder
vermelding van de projectnaam.
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