
STICHTING PUTTEN-ROEMENIË-MOLDAVIË

www.sprm.nl

Voor u ligt de zomernieuwsbrief van de Stichting Putten-Roemenië-Moldavië. 
De tijd gaat snel, de afgelopen maanden is veel gebeurd en daar praten we u 
graag over bij. Zo hebben twee transporten naar Roemenië plaatsgevonden, 
daarnaast hebben we een eigen opslag in gebruik mogen nemen en is er een 
jongerenreis naar Moldavië georganiseerd. Ook zijn de voorbereidingen voor 
de inzameling en transport van de goederen naar Moldavië alweer in volle 
gang. Het blijft bijzonder hoeveel formulieren en vrachtbrieven wij moeten 
invullen voor de Moldavische douane. En dan hebben we het nog niet ge-
had over de overige administratieve lastendruk binnen onze stichting. Die is 
namelijk best hoog. Voor het behoudt van onze ANBI status is het belangrijk 
om goed te registreren waar onze inkomsten vandaan komen en waar wij het 
geld aan uitgeven. Ook vinden wij het belangrijk om u als achterban goed te 
informeren waar we mee bezig zijn en hoe de keuze voor deze projecten tot 
stand komt. Kortom het is veel, belangrijk maar ook mooi werk. 
Na een drukke periode is het altijd extra genieten van deze vakantietijd. 
Laten wij genieten van al het goede wat wij gekregen hebben van onze God. 
Maar laten we vooral niet vergeten te delen, niet alleen in geld maar ook in 
tijd. 
Als bestuur willen wij u danken voor uw steun de afgelopen periode. 
Fijn dat u er was om de kleding te sorteren of om de vrachtwagen te laden! 
Dank ook voor uw gift of het voedselpakket wat u gekocht heeft. 
De grootste dank gaat uit naar onze God die opnieuw bewees dat Hij niet 
loslaat wat zijn hand begon. Hem zij alle eer!
Ik groet u allen hartelijk namens het bestuur en wens u een hele fijne vakan-
tie.
Kees Doppenberg 
Voorzitter

Lintjesregen in Putten 
Onze oud-bestuursleden Gerard Maaskant en Gijs Liefting zullen Konings-
dag 2018 niet snel vergeten. Op deze dag ontvingen zij namelijk uit han-
den van burgemeester Lambooij, een Koninklijke onderscheiding. Beide zijn 
nu lid in de Orde van Oranje Nassau. Een prachtige waardering voor al 
het mooie en goede werk wat zij voor de mensen in Roemenië en Moldavië 
hebben gedaan. Van harte gefeliciteerd!

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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Transport Moldavië 
in oktober

In september is er weer de inzameling 
in de Arendshof voor het hulptransport 
naar Moldavië. De voorbereidingen zijn 
in volle gang. Met de winter voor de 
deur wordt er ook dit jaar weer enorm 
uitgekeken naar onze komst. De goede-
ren en kleding zijn hard nodig!
Kledinginzameling in de Arendshof
Op de hieronder genoemde dagen en 
tijden bent u weer van harte welkom 
in de Arendshof om uw kleding in te 
leveren:
Woensdag 12 september 
 13.30 tot 15.30 uur 
Vrijdag 14 september 
 13.30 tot 15.30 uur 
 19.00 tot 21.00 uur 
Zaterdag 15 september 
 09.00 tot 12.00 uur 
Woensdag 19 september
 13.30 tot 15.30 uur 

Op zaterdagmorgen 22 september wordt 
de vrachtwagen geladen bij de Arends-
hof.
Het transport zelf vertrekt dan op 29 
oktober naar Moldavië en hoopt op 7 no-
vember terug te komen. De chauffeurs van 
deze reis zijn Jan Louw en Bert Boeve.
Tijdens de inzameldagen is een verkoop-
tafel aanwezig waar u kaarten en/of een 
voedselpakket kunt kopen. Ook is er deze 
keer echte Acacia honing uit Moldavië te 
koop. Een grote pot van 490 gram kost 
slechts €7,50. De Honing is ook te koop 
aan Torenlaan 12 en Papiermakersstraat 32 
in Putten.

Een bijzonder gift
Vorig jaar ontvingen wij een brief van de 
notaris. Een bijzonder brief. Eén van onze 
trouwe sponsoren was overleden en had ons 
als stichting opgenomen in haar testament. 
Het was haar uitdrukkelijke wens dat wij  deze 
erfenis op een goede en vooral duurzame 
manier zouden besteden. Tegelijkertijd deed 
zich een andere unieke kans voor. Als stichting 
kregen wij de mogelijkheid om een eigen op-
slag aan te schaffen aan de Industrieweg 12-17. 
Als bestuur hebben wij hier goed over nage-
dacht. In overleg met de notaris is besloten dit 
pand aan te kopen. Inmiddels is het pand volop 
in gebruik als opslag en wordt er ook tussentijds 
kleding gesorteerd. U zult begrijpen dat dit 
soort giften ons stil en dankbaar maakt. Langs 
deze weg willen wij Marco Kleijer en Hans 
van Beek hartelijk danken voor het jarenlange 
gebruik van hun opslagruimten. 

Casa Filadelfia
Het is alweer 16 jaar geleden dat kindertehuis Casa Filadelfia in Timisoa-
ra haar deuren opende. Destijds een ingrijpende beslissing voor Ingrid 
van der Velde, zij maakte van haar eigen woning een kindertehuis. Ook 
een uniek tehuis waar kinderen mochten ervaren dat ze geliefd zijn, 
waar ze werden gewezen op hun verantwoordelijkheid in de maat-
schappij en vooral een plek waar ze het evangelie van Jezus Christus 
mochten horen. 
In al die jaren hebben hier meer dan 12 kinderen een goede tijd en 
opvoeding gehad. Een aantal is door adoptie inmiddels haar eigen 
kinderen geworden. De meeste zijn intussen volwassen en gaan op 
zichzelf wonen. Daarnaast is het beleid van de Roemeense regering 
drastisch gewijzigd. Men wil geen kindertehuizen meer maar geeft de 
voorkeur aan pleeggezinnen. De jongere kinderen zullen dus op korte 
of langere termijn allemaal overgeplaatst worden naar een pleegge-
zin. Voor Ingrid betekende dit dat zij goed moest nadenken over haar 
toekomst. In Roemenië blijven of terug naar Nederland? Haar keuze 
is om terug naar Nederland te komen samen met de kinderen die dat 
willen. Naar verwachting zal dit begin 2019 zijn beslag krijgen. Tot 
die tijd zullen wij Ingrid zowel praktisch als financieel blijven steunen. 

 

	



Jongerenreis Moldavië
In onze vorige nieuwsbrief informeerde wij u er al over. Ook deze zomer 
is er weer een jongerenreis naar Moldavië (van 20 tot 27 juli).
12 jongeren en 3 volwassenen steken daar hun handen uit de mouwen 
om te helpen bij het (ver)bouwen van een opslagruimte achter de kerk in 
Causeni. Ook zullen zij weer diverse klussen doen bij hulpbehoevende 
gemeenteleden en helpen wij mee bij de vakantie Bijbelweek voor kinde-
ren. Vooral dat laatste is erg leuk om te doen en er wordt door de kinde-
ren enorm uitgekeken naar de komst van hun Nederlandse vrienden. 
Een dergelijke reis is natuurlijk prachtig en het verlenen van hulp door 
jongeren is bijzonder. Maar heeft ook een nog een andere mooie kant. 
Het zorgt namelijk voor een stuk vriendschap en saamhorigheid tussen 
jongeren in onze gemeente. De afgelopen maanden hebben zij door 
diverse acties zelf het geld voor deze reis bij elkaar gebracht. Zo heb-
ben ze bijvoorbeeld honderden kiprollades verkocht, op diverse wijk-
avonden een presentatie gegeven en zelfgemaakte spullen verkocht. 
Uiteraard zullen wij in de volgende nieuwsbrief hier uitgebreid verslag 
van doen. Kunt zolang niet wachten? Kijk dan op de Facebook pagina 
van SPRM Jong. 

Bezoek uit Roemenië
Zoals u in het reisverslag kunt lezen (zie hieronder) is er sinds dit 
voorjaar in Remetea een nieuw predikantsechtpaar, Norbert en Julia 
Lorant. Zij zijn dit jaar getrouwd. Daarvoor woonde Julia een aantal 
jaren in Engeland. Vorige week hebben zij haar laatste spullen daar 
opgehaald- Op de terugreis hebben zij een bezoek gebracht aan 
Putten. Ontzettend fijn om elkaar hier te ontmoeten en zo elkaar 
beter te leren kennen. Uiteraard hebben wij ze rondgeleid door ons 
mooie dorp. Naast een bezoek aan de Oude Kerk hebben we ook 
de gedachtenisruimte bezocht en onze nieuwe opslagruimte beke-
ken. Het was ook erg leuk om ’s avonds de jongelui te ontmoeten 
die naar Moldavië gaan. Norbert heeft ze hartelijk uitgenodigd 
om ook eens als groep naar Remetea te komen. Niet specifiek om 
te helpen maar om als christenen met elkaar in contact te komen 
en vriendschappen te bouwen. Als bestuur gaan we hiermee aan 
de slag om te kijken of en hoe we dit kunnen realiseren. Na een 
mooie dag en avond met elkaar zijn zij de volgende dag doorge-
reisd naar Roemenie. 



Transportreis Roemenië van 14 tot 19 april
Als eerste stond deze keer het bezoek aan Remetea op het programma. 
Het langst lopende project in Roemenië. Tientallen vrachtwagens zijn 
hier gelost, honderden kuubs kleding en goederen hebben wij hier naar-
toe gebracht. Maar eerlijk is eerlijk, eigenlijk gingen we er nu naartoe 
om aan te geven dat we zouden stoppen met de transporten. Eigen-
lijk… want soms lopen zaken anders. De reisgroep werd allerhartelijkst 
ontvangen door Norbert Lorant. De nieuwe predikant van Remetea, 30 
jaar jong en toen nog ongehuwd, maar inmiddels getrouwd met Julia. 

Norbert is een zeer enthousiaste predikant die vol energie gestart is 
in Remetea. Hij heeft vooral veel passie en liefde voor jongeren. Het 
is zijn droom om ze met Gods hulp terug te brengen naar de kerk. En 
daar heeft hij onze hulp bij nodig. Want er is weinig tot niets voor hen 
geregeld. Als eerste is hij gestart met het organiseren van een zomer-
kamp. Niet alleen omdat de meeste niet op vakantie gaan maar vooral 
om vriendschappen te smeden en ze het evangelie van Jezus Christus 
te verkondigen. En dan gebeurt het, we voelen dat we niet weg kunnen 
gaan en stoppen met de hulptransporten. Daarom hebben we inmid-
dels besloten om de komende jaren Remetea niet over te slaan en ze te 
blijven ondersteunen. Vervolgens worden Ferenc en Moniga Szigeti (oud 
predikant van Remetea) bezocht in hun nieuwe gemeente in Oradea. 
Zijn nieuwe gemeente telt maar liefst 1300 leden en is dus ruim vier keer 
zo groot als zijn vorige gemeente Remetea. 

Ferenc geeft zelf aan dat ze eigenlijk geen hulp nodig hebben en is 
blij dat wij Remetea niet zijn vergeten. Diezelfde dag wordt er ook een 
bezoek gebracht aan dominee Istvan Visky in Osorhei. Istvan heeft 
gezondheidsproblemen. Hij heeft hartproblemen en daarnaast ver-
schijnselen van een burn-out. Ook is het voor zijn gemeente haast niet 
mogelijk zijn salaris te betalen. Ze zijn dan ook erg blij met het extra 
transport wat zij van ons hebben mogen ontvangen. Een deel hebben 
zij gebruikt om directe hulp in Oradea en Osorhei te verlenen, maar 
ze hebben ook een deel verkocht om de kerkzaal te kunnen repareren 
en om verwarming aan te leggen. Ze hebben uitdrukkelijk gevraagd 
om hun hartelijke dank aan u over te brengen voor al het goede wat 
zij uit Putten mochten ontvangen. 

Als laatste worden ook nog Valea Lui Mihai (VLM) en Ciocaia be-
zocht. In VLM is er slechts een korte ontmoeting met Marika (huis-
tarts) omdat wij haar later dit jaar nog een keer apart zullen be-
zoeken. Een kort bezoek aan Ciocaia is echter niet mogelijk, daar 
worden we met open armen ontvangen door predikantspaar Sandor 
en Imola Tokar. Zoals gebruikelijk hebben zij een uitgebreide en 
heerlijke maaltijd voor de reisgroep klaarstaan. De restauratie van 
de gemeenschapszaal verloopt zeer voorspoedig. We treffen hier 
diverse tafels en stoelen uit Putten aan en ook de pannen en het 
servies zag er zeer bekend uit. 
Samen met de chauffeurs wordt hier overnacht. De volgende dag 
vertrekt de vrachtwagen alweer richting Nederland en rijdt de reis-
groep terug naar Cluj voor de terugvlucht naar Eindhoven. 
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Eindredactie Bernard-Paul Hakkenberg
Ontwerp en Druk Drukkerij AMV 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, Klaas Frisohof 19 • tel. 06-19204988

Bertina van Oostende, Vervoornstraat 8 • tel. 360489

Cees van den Pol, Eemtenpolweg 3 • tel. 06-10034423

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.


