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Soms bekruipt mij die gedachte weleens, hoe kan ik ooit iedereen helpen in 
Roemenië en Moldavië? 
Laat staan in de rest van de wereld. Zoveel kinderen en zoveel ouderen die 
niet genoeg geld hebben voor eten, hout voor de kachel of voor medische 
zorg. Ze hebben uw en mijn hulp zo hard nodig, maar we kunnen toch niet 
iedereen helpen? En als we dan helpen is het dan niet een druppel op de 
gloeiende plaat? Wat doet onze hulp er eigenlijk toe? Tobt u ook weleens 
met die gedachte? 
Ik moet de laatste tijd vaak denken aan mijn bezoek afgelopen winter aan 
Caplani, een klein niets zeggend dorpje in een uithoek van Moldavië. 
Tijdens een rondrit door het dorp bezochten we een aantal gezinnen om 
voedselpakketten uit te delen. Bij één van de huizen kwamen ze naar bui-
ten lopen, die moeder met dat kleine meisje aan haar hand. Vies en verle-
gen, maar o zo blij met een tas eten en drinken. Terwijl we nog even met 
elkaar stonden te praten kon dat kleine meisje niet wachten en ze pakte 
een pakje aardbeien kwark en begon dat met haar vingers leeg te likken. 
Die ogen, die glimlach, ze genoot er van zoals alleen een kind dat kan! 
Was dat een druppel op een gloeiende 
plaat? Nee, dat was een druppel op de 
goede plaats!

Wij kunnen niet iedereen helpen, maar 
iedereen kan wel helpen. Ook de afgelo-
pen maanden zijn wij weer verrast door 
de enorme steun in geld en goederen 
die wij van u hebben mogen ontvangen. 
Dank daarvoor! In deze nieuwsbrief 
praten wij u graag bij over onze hulp-
verlening het afgelopen half jaar en blik-
ken vooruit naar o.a. de jongerenreis 
komende maand en de inzameling in het 
najaar. 

Een gift 
aan onze 
stichting is 
volledig af-

trekbaar voor de belas-
tingdienst. Wij zijn een 
ANBI instelling. Doordat 
wij een volledige vrijwil-
ligers organisatie zijn 
komt elke euro ten goede 
aan de hulpverlening in  
Roemenië en Moldavië.
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Een druppel op een gloeiende plaat…



Jongerenreis 2016?

Jongerenreis naar Moldavië
In onze vorige nieuwsbrief schreven 
wij het al: er is weer een jongeren-
reis in voorbereiding. Inmiddels hebt 
u het wellicht gemerkt dat er een 
13-tal enthousiaste Puttense jonge-
ren bezig zijn met sponsoracties om 
tijdens deze reis daadwerkelijke 
hulp te kunnen verlenen. De reiskos-
ten worden door de jongeren zelf 
betaald en de reis staat gepland van 
22 - 29 juli. Vanuit onze stichting zal 
Cees Doppenberg meegaan om de 
groep te begeleiden. In Moldavië 
zal de groep met 10 Moldavische 
jongeren worden uitgebreid. Ter 
voorbereiding op deze reis zijn Cees 
Doppenberg en Henk Bout reeds in 
Moldavië geweest in de laatste week 
van mei jl.
De daadwerkelijke hulp zal bestaan 
uit het opknappen van een oud huisje 
van een weduwe zodat zij in de 
winter haar huisje weer warm kan 
stoken, het vernieuwen van speel-
toestellen voor de straatkinderen in 
Crocmaz, het vernieuwen van het 
plastic van de broeikassen in Caplani 
voor het project voedsel voor bejaar-
den en ook de broodnodige onder-
houdswerkzaamheden aan het Blijf-
van-mijn-lijf huis in Causeni. Daarnaast 
is ook nog ruimte gereserveerd voor 
het houden van een vakantiebijbel-
club. U zult begrijpen dat hier veel 
geld voor nodig is. 
Helpt u mee? Stort uw bijdrage op 
onze bankrekening onder vermelding 
van Jongerenreis 2016.

Transportreis Roemenië
April, de maand van de kledinginzameling en transport naar 
Roemenië. Steeds komt dan weer de vraag naar boven of wij de 
vrachtwagen wel weer vol krijgen met kleding. Na elk inzamelmo-
ment maken wij de balans op; gaan we het dit jaar redden of niet. 
De zaterdag voor de laatste inzameling besluiten we toch maar op 
zondag te vragen om een afkondiging in de kerk om de kledinginza-
meling niet te vergeten. Opnieuw werden we enorm verrast door de 
vele zakken kleding die op woensdag 13 april werden gebracht. Wij 
willen iedereen bedanken voor de prachtige kleding die is gebracht 
en niet te vergeten al die vrijwilligers die steeds weer klaar staan om 
alles te sorteren, de vrachtwagen te laden etc.. Zonder jullie hulp 
kunnen wij niet helpen.
Van de Brug Tanktransport heeft ook dit jaar weer een prachtige 
truck ter beschikking gesteld. Opnieuw weer een geweldig gebaar 
waar wij onze bijzondere dank over willen uitspreken. Hetzelfde 
geldt natuurlijk ook voor de chauffeurs Dick Reyersen en Evert Loede-
man, ons vaste Roemenië-koppel.  Op maandag 18 april vertrokken 
zij in alle vroegte. Na enig oponthoud, vanwege een lekke band 
bij de oplegger, komen zij dinsdag aan in Roemenië. Binnen 24 uur 
werden alle contactadressen bezocht en werden de hulpgoederen 
afgeleverd. Woensdagavond werd al weer een begin gemaakt met 
de terugreis.

Op bezoek bij ‘moeder’  Ingrid
Ondertussen is de reisgroep reeds in Timisoara aangekomen; dit jaar 
bestond de groep uit Marco Aalten, Bertina van Oostende en Ge-
rard Maaskant. Op het vliegveld worden wij opgehaald door Ingrid 
van de Velde; moeder van Casa Filadelfia in Ghiroda. In haar huis 
worden 13 kinderen liefdevol door haar opgevangen en krijgen zij 
een christelijke opvoeding. Ingrid doet openhartig verslag van de 
dingen waar zij soms tegenaan loopt. Het is niet altijd eenvoudig 
en zij heeft ook wel eens haar momenten nodig om even afstand 
te nemen om weer bij te tanken. Tijdens de gesprekken geeft zij 
aan dat de keuken nodig aan vervanging toe is; de overheid stelt 
regels aan de kindertehuizen die tegenwoordig voorzien moeten 
zijn van een zogenaamde instellingskeuken. Ook het computer-
netwerk wordt steeds belangrijker nu de kinderen groter worden 
en meer gebruiken voor het werk op school. De computers zijn 
al erg oud en dringend aan vervanging toe. Wij zeggen toe de 
beide projecten te bespreken in het bestuur van onze Stichting.

Een pittig bezoek in Remetea
Inmiddels  is onze tolk Menno gearriveerd. Hij reist met ons 
mee naar Remetea. Zoals wij in de vorige nieuwsbrief hebben 
geschreven was er discussie in het dorp over de verdeling van 
de hulpgoederen. Zoals ds.Szigeti ons had beloofd staat er 
een openhartig gesprek met de kerkenraad gepland over de 
opbrengst van de hulpgoederen en de besteding ervan. Maar 
voordat het gesprek gevoerd gaat worden hebben wij een 
gesprek met de burgemeester. Hij is blij met de hulpgoederen 
die jaarlijks worden gebracht en die aan de gehele gemeen-



schap ten goede komen. Hierdoor kan voor de meeste inwoners 
net het verschil gemaakt worden; nieuwe kleding is erg duur en 
kwalitatief veel minder dan de goede gebruikte en gesorteerde 
kleding. Ook nemen wij kennis van de mening van een bezorgde 
inwoner van het dorp. Tenslotte het gesprek met de voltallige kerken-
raad; na het stellen van een aantal kritische vragen komen wij tot de 
gezamenlijke conclusie dat de vrouwen in de kerkenraad samen met 
de dominee verantwoordelijk zijn voor de kledingverkopen. Zij zul-
len hierover een aparte boekhouding gaan voeren. Ook wordt een 
inwoner van het dorp aangewezen om contact per email met ons te 
onderhouden. Tenslotte spreken wij af dat gezocht wordt naar moge-
lijkheden om samen met de oude molenaar te gaan onderzoeken of 
de graanmolen weer als toeristische trekpleister kan gaan draaien.

Ciocaia 2.0
Weet u het nog : het dorp Cioacaia met het predikantsechtpaar 
Matyas en Maria Arpad? In dit dorp hebben wij in de vorige eeuw 
bijna 2 kilometer asfaltweg aangelegd met steun van Puttense we-
genbouwers. De laatste 5 jaar is er geen contact meer geweest; de 
kledingtransporten werden een te zware belasting voor ds. Arpad, 
die inmiddels met emeritaat is. In het dorp is nu een jong predikants-
gezin ds. Forro Csaba en zijn vrouw. Met veel enthousiasme pakken 
zij hun taak op; de oude school wordt omgebouwd tot zalencom-
plex, het orgel in de kerk wordt provisorisch gerestaureerd. De 
pastorie kennen we haast niet meer terug. Omdat het dorp mooi op 
de route ligt naar Valea Lui Mihai hebben wij besloten een deel van 
de kleding hier te brengen en afspraken te maken over de verde-
ling. We dringen aan op transparantie en een eerlijke verdeling van 
de hulpgoederen; eerst de armenhulp en dan pas verkoop van de 
kleding. Ds. Csaba en zijn vrouw weten precies wat wij bedoelen. 
Binnen een maand krijgen wij per email een uitgebreid verslag van 
de verdeling en de verkoop van de hulpgoederen.

Medicijnen voor dokter Maricka in Valea Lui Mihai
We sluiten onze bezoeken af in Valea Lui Mihai. Dokter Maricka 
is onvermoeibaar bezig in het dorp; de opbrengst van de kleding-
verkopen komt geheel ten goede aan de opvang van een aantal 
gehandicapten in het dorp. Ook andere sociale projecten kunnen 
op haar ondersteuning rekenen. Van onze Puttense Apotheek 
hebben wij een groot aantal medicijnen gekregen voor de pro-
jecten van Maricka. Zij zegt toe zorg te dragen voor een verant-
woorde verdeling van de medicijnen en zal hiervan een verslag 
met foto’s aan ons leveren. De man van Maricka brengt ons met 
de auto naar Debrecen. Hiervandaan vertrekken wij weer met 
het vliegtuig naar Eindhoven.

Hout is leven – terugblik op 
actie winter 2015

187 kuub hout!
In onze vorige nieuwsbrief vroe-

gen we u om een gift voor de actie 
Brandhout. Deze actie had als 

doel om de allerarmste gezinnen in 
Moldavië te voorzien van hout voor 
de koude wintermaanden. Voor veel 

van deze gezinnen letterlijk een zaak 
van levensbelang! U heeft een warm 

gebaar gemaakt, maar liefst €5.600,- 
mochten we ontvangen! Hiervoor 

hebben 187 kuub brandhout kunnen 
kopen. Onder leiding van dominee Yuri 

is dit door gemeenteleden in Causeni 
verdeeld. Heel hartelijk dank 

voor uw bijdrage! 



Inzameling en voedselpakketten 
voor transport Moldavië
Noteert u vast onderstaande data in uw agenda, dan weet u wan-
neer u uw kleding en andere hulpgoederen in kunt leveren in de 
Arendshof:
Woensdag 7 september   13.30 - 15.30 uur
Vrijdag  9 september   13.30 - 15.30 uur  + 19.00 - 21.00 uur
Zaterdag  10 september  09.00 - 12.00 uur
Woensdag 14 september 13.30 - 15.30 uur
Omdat het voor Moldavië veel tijd kost om alle grensformaliteiten en 
documenten in orde te krijgen, vertrekt het transport pas op maandag 
24 oktober. 

Verkoop voedselpakketten
Ook dit jaar verkopen we weer voedselpakketten voor onze aller-
armste broeders en zusters in Moldavië. De voedselpakketten zijn te 
koop bij: •  De Boni, •  Domburg Kaas, Noten & Wijn •  Kwaliteits-
slagerij v.d. Berg  •  In de Arendshof tijdens de kledinginzameling

Vanuit het bestuur
Met blijdschap kunnen wij melden dat het bestuur versterking heeft 
gekregen in de persoon van Jan Louw. Jan was al geruime tijd be-
kend met het werk van de stichting en heeft ook al als chauffeur ons 
transport naar Moldavië verzorgd. Binnen het bestuur van de stich-
ting zal Jan zich vooral bezig houden met logistieke zaken rondom 
de hulpgoederentransporten. 

Kleding boeldag
Op 28 mei jl. was er weer de jaarlijkse boeldag van de Hervormde 
Kerk. Ook dit jaar werd ons gevraagd of wij de kleding die over-
bleef op wilde halen. Er was veel kleding verkocht, maar er bleef  
ook nog heel wat over. Samen met een aantal jongeren hebben 
we ons aan het einde van deze prachtige dag nog even goed in 
het zweet gewerkt om alles wat over was in zakken te verpakken 
en naar onze opslag te vervoeren. Fijn dat dit zo kon en voor ons 
een mooie start van de inzameling voor ons kledingtransport naar 
Moldavië!

Roemeense kinderen zingen in Putten!
Op D.V. zaterdag 3 september 2016 wordt er een zangavond 
gehouden t.b.v. kinderhuis Casa Filadelfia in Ghiroda, Roemenië. 
Het Groot Nederlands jongerenkoor www.grootjongerenkoor.nl) 
en de jonge bewoners van Casa Filadelfia komen voor u zingen 
en spelen. De toegang is gratis, wel wordt er een collecte gehou-
den. U bent van harte welkom in de Gereformeerde Kerk in de 
Achterstraat in Putten. De kerk is open vanaf 19.00 uur en de 
aanvang is om 19.30 uur. Meer informatie treft u aan op: 
www.casafiladelfia.nl
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Eindredactie Bernard-Paul Hakkenberg
Ontwerp en Druk Drukkerij Bout bv

 Bestuur:
Marco Aalten, Kerkstraat 139 • tel. 361596

Hans Alderliesten, Halvinkhuizerweg 68 • tel. 358779

Henk Bout, Davelaarsgoed 30 • tel. 353759

Kees Doppenberg, Papiermakerstraat 32 • tel. 06-22463869 

Bernard-Paul Hakkenberg, Torenlaan 12 • tel. 350468

Jan Louw, Lage Engweg 2 • tel. 06-19204988

Gerard Maaskant, Bijsterense Slagen 12 • tel. 353888

Bertina van Oostende, Vervoornstraat 8 • tel. 360489

Wijmie Rozendaal, Verzetslaan 6 • tel. 358664

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.


