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ol zou Í doen???
telt u zich eens voor doi u leeh in een huis, of iets dol er voor door

zou moelen goon. ln dot huis dot gebouwd is von leem, heeÍt u I ko-

mer von 4xy' ter beschikking. ln die komer stoon 2 tweepersoonsbedden,

6en tdfeltie, twee krukies, een hou*ochel en een kleine kost. Alle spullen

die in die komer sioon, ziin ol viiÍde oÍ zesde honds en hebben zichtboor

ol een hele hislorie ochler zich. Het dok is gemookt von houlen ploien

en slechts op een deel liggen dokponnen. Het ondere deel is ofgedekt

mel ploslic om enige bescherming te bieden tegen de regen. De deur

hongl scheeÍ en sluit moeilijk. Een poor romen ziin kopot en provisorisch

met plostic dichtgemookt om de tochi enigszins legen ie goon. U woont

door mèl uw vÍouw of mon, drie kinderen en tot overmool von romp is

er nog een vierde op komst. Werk heeft u niei. Stelt u zich eens voor:

woi zou í doen ols u zich in die situotie bevond? Een boon zoeken? Nie-

mond die r.r wil oonnemen. U benl smerig en stinkt. Hoe kunt u zichzelÍ

ook schoonmoken ols u geen slromend woter heefl, geen elektriciteil

oÍ toilet? Verirekken noor een ondere streek of lond en door ie geluk

beproeven? Hoe dooÍ te komen? U heefi geen geld en door wochl u

hetzelfde lot;9een huis, geen werk, geen belere omstondigheden. Don

moor bliiven woor ie zil en het besle er von moken. Wot voor oplies

blijven er don nog over? Wot zou Í doen ols ie geen opties meer hebt?

Gelukkig hebben wii ols Stichting veel donofeurs, sponsors en vrii-

willigers die hel lol von zulke mensen in Roemenië en Moldovië een

worm hort toedrogen. De economie helpl ons momenteel ook geen

hondie en iedereen moei - begriipeliik - op ziin eigen Íinonciële situ-

olie le en. Hel is doorom een eer doi de Stichting P'rlten-Roemeniè-

Moldovië uw steun heeft gekregen, en hopelijk in de loekomst ook op

kon bliiven rekenen. Wont olleen met u\M steun kunnen we een oontol

von deze mensen helpen. Heloos is het onmogeliik de hele wereld op

onze schouders ie nemen, moor loten we wel doen wol we kunnen.

Wii hebben hier in Nederlond gelukkig nog wel opties om le helpen.

Wot grol Í doen?
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De doto voor de kleding-
ínzomeling ziin ols volgt:
' woènsdog 11 septehbet

13-30 - 15-30 lut
. vriidëg t3 septenber

t3-30 - t5-30 our

18.30 - 21.00 vut
. ZoÍedoglr' septembet

09.00 - 12.00 uur

Woensdds l8 septenber
13-30 - 15-30 uvt

Ook is er weer een voedselpok-
kellen ocfie- ln de moand sep-
fember kunl u op de bekende
odressen voedselpokkelten ko-
pen. Meer inÍo lreff u tegen die
tíjd ook nog oon in de kerkbode
en op onze websífe. Omdol de
nood in |y'roldovíë erg hoog is

zullen we deze keer olle voe&
selpokketten ddoí noor loe
brengen.
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Sinds hel voorjoor is het bestuur
uitgebreid. Nomens de Hersteld
Hervormde Gemeente heeÍt Henk
Boul zilling genomen in de Stichting
Pulte n-Roe me ni ë-llt old ovíé. Ro em e ni é
is voor Henk geen onbekend ter-
rein. Al íneerdere keren heeft hij met
een oonlol iongeren meegeholpen
bii bouwoaíviteiten ln Boekoresf en
Timisooro. VonzelÍsprekend zol Henk
doo ro m ve ro nlwoo rd e li jk w o rd e n
voot de lechnísche zoken die in het
koder von de hulpverleníng onze
oondochl vrogen in Roemenié en nu
ook in Moldovië. Wii ziin blii met
deze versterking von onze 'lechní
sche commissie' en hopen dot Henk
snel ziin drooi gevonden zol heb-
ben.

Voorioorsreis Roemenië..
oondog I5 opril vertrok in olle vroegte een volgeloden vrocht-
wogen met kleding en hulpgoederen richting Roemenië.

ledere keer is het weer sponnend, hebben we genoeg kleding? Komt
de vrochtwogen vol.

Íiidens het loden von de vrochtwogen bleek echter ol snel dot er meer
don genoeg wos. De vrochtwogen werd tot de nok toe geloden, uit-
eindelijk moesten wijzelfs nog kleding en goederen noor onze opslog
brengen bii Morco Kleiier oon de Motsèweg.
Wii ziin erg donkboor doi zoveel mensen hun overbodige kleding kwo-
men brengen. Ook bedonken we ol die vriiwilligers die hielpen met
sorteren von de kleding en niet ie vergeten die tientollen monnèn die
op zoterdogmorgen kwomen helpen de vrochtwogen loden.
Von de Brug lnternotionool Jonktronsport bestoot 50 ioor en ook in

dit iubileum ioor hebben zii v/eer kosteloos een truck ter beschikking
gesteld. Als stichting ziin wii door ontzettend blii mee. Wii willen op
deze ploots nog eens benodrukken dot zonder deze biidroge hulp-
lronsporlen niet mogeliik ziin. Nomens onze Roemeense broeders en
zusters, bedqnkt!

Het wos deze keer een ondere reis don onders. Omdot er geen pro-

ieclen woren die bezocht moesten worden en omdoi wij ols stichting
ook op de kleinties moeten leHen, gingen de chouffeurs olleen op
reis. Dick Reijersen en Evert loedemon ziin oude rotten in het vok, die
ol vele molen in Remeteo en Voleo Lui Mihoi geweest ziin. Ze \ /eten
inmiddels precies woor onderweg de kofffe het lekkerst smook en

woor ze het beste kunnen douchen. Doornoost zijn de kinderen von
de Íomilie Szigeti echt dol op de monnen, of zou dot soms te moken
hebben met de codeoutjes die Dick en Evert voor ze meenemen?
De onlvongsl wos hier weer ollerhorteliikst en de kleding, meubels
en medische ortikelen ziin enthousiost ontvongen. In Orodeo is bii
de fomilie Visky de tondortsstoel olgeleverd. Zii zorgen voor een
goede beslemming. Kortom, de reis is primo verlopen. Slerker nog,
zonder dot wii het wisten hodden Dick en Evert in overleg mei riet-
dekkersbedriif Von Wincoop, voor een retourvrocht gezorgd. Op
de lerugreis is de oonhonger in Hongoriie volgeloden met rief.
Dil wos een onverwochte meevoller, wont von rietdekkersbedrijÍ
Von Wincoop ontvongen wii een prochtig bedrog ols biidroge in

de konsportkosten.

Wot is het toch geweldig om te zien wol voor een enorme k6ten
von vriiwilligers en bedriiven er iedere keer weer helpon om dit
tronsport mogeliik te moken woordoor we onze broeders en zug
ters in Roemenië kunnen helpen.



Eerste hulp-
tronsport noor Moldovië

n oktober hopen we met on5 eerste eigen tron5port noor Moldovië

le vertekken.
Mookten we de vorige keer nog gebruik von een Roemeense chouf-

Íeur von het bedriif Vitotrons, deze keer riiden we zelf. Leuk om te

melden is dot één von onze bestuursleden, Morco Aohen somen met

Johnny Huismon, de vrochtwogen zol bemonnen en de longe reis noor

Moldovië zullen ondernemen.

Voordol hel zoveÍ is moel er nog veel gebeuren. Eén von de belongriik-

ste zoken is notuurlijk om te zorgen dot de huck vol komt met kleding,

voedselpokketten en hulpgoederen.

Hel tronsport ver'

hekt op dinsdog 22

okiober noor Mol-

dovië. ln Moldovië

ziin de invoerregels

enoÍm streng en le
vergeliiken met de

regelgeving von

Roemenië 20 ioor
geleden.

Àlle goederen moe-

len geregisireerd

en gewogen \ /or-

den. Dit is een

enorm tijdrovende

klus en we ziin don

ook blii met onze

opslogruimle oon

de Molseweg.

Wdt ir cr llodig?

Noost de voedselpokketten is er dringend behoeÍte oon kleding,

voor eigen gebruik en oon verbond- en incontinentiemoleriool.

Tiidens de reis zullen we de volgende proieclen bezoeken:
. Mqiernol House in Couseni, dit is een Bliif von miin liif huis

voor vrouwen mei hun evenluele kinderen,
. Hei beioordenhuis Toronloni
. Het (oog)ziekenhuis in Couseni
. Boptislengemeente in Couseni

Zolerdog 4 mei wos hel zover.
Hel eersÍe voorioorsonlbiif von

onze stíchting vond plools in De

Arendshof. ln olle vroegÍe werden
de verse broodies en croissonlies

opgehoold bii de bokker. Ondertus"
sen werden de loÍels gedekt en de

eitíes gekookt. De kokelverse eieren
woren kosleloos ler beschikking

gesteld door Morco Kleiier. VonoÍ
08.00 uur druppelden de eerste

vroege vogels binnen- Íerwiil
de bestuursleden von de slíchÍing
eieren boklen, de broodies biivul-
den en voor verse kofffe zorgden,
genoten biino 5O gaslen von een

heerliik ontbiit.
Hel wos niet olleen erg gezellig

moor ook de opbrengsÍ mochl er
wezen, meer don €350,= !

Dil Ítooie íesuhdol is ook le donken
oon de frrmo Klein kleding, die de

koslen von hel onÍbiil voor hoor
rekening heeft genomen- Geweldig,

nogmools bedonkt!
Mef deze nooie opbrengsl kunnen

wií weeí exlrd hulp verlenen aan
onze medemens ín Roemenié en

Moldovië.



Honing

nu moor lieÍst 225 poties honing kloor

chormont verpokt en voorzien von een

ominee Motyos Arpod heeÍt ons de ofgelopen

von heerliike honing.

Nodot hij vorig iooÍ mel pensioen is gegoon woren we op zoek noor

een nieuwe leveroncier. Vio dominee Ferenz Scigeti in Remeteo heb.

ben we een nieuwe imker gevonden die zijn honing oon ons wil leve'

ren. Tiidens de voorjoorsrèis in opril hebben de choufÍeurs de eerste

honing mèe terug genomen.

Donkzii Ans Nogel sloon er

voor de verkoop. Zools ohiid

moo; eiiket.

Uiteroord komt de opbrengsl len goede oon onze broeders en zus-

ters in Roemenië en Moldovië.

De honing is op zoterdogmorgen verkriigboor bii een nieuw odres

oon Deïorenloon, nomeliik nummer 12 biide Íomilie Hokkenberg.

Wih u op een onder momenl komen, bel don eersl even, iel.

0341-350,1ó8. Eén poi honing kosl €4,- en iwee voor €250

)ddrsons 2013 ' íuni ' nunnet t

Be r nord-Paul H okke nber s
DrukkeriiEott bv

Kees Doppenherg, r"pie,.dlextóot 32 . tel.0é-221é38é9

Bernord-Poul Hokkenberg, Íaíentoón 12 . tet 35a4é8

Gerord ll,doskonÍ, Biis!.3a.è Sldsèn 12 . tel.353333

Berlino lon Oostende, v.tvoóínnftd 3 . tel 3ó0139

Wiinie Rozendool, v**tstdon ó . tet 353óó-1

Marco Aohèn, Ketk roat t3, . tel 3ó159ó

Hons Alderlieslen, Hotvirkhtizet\|es ó3 . t.t.35877e

Henk Boul, Davèldo^soed 3a ' k]. 353759

flomgenem
E

Wonkok@mtfio
MoIdovië doon

Z Futtomso
Itlook uw sponsorbiidrrge over op

bunkrekeningnr. 38.41.22.213

Zonerkonp ilrrílkind.r.n Coplnni en (ro(llro,

Voder en,zoÍ moeder werken in vèrbond met de economische cr;sis ;n het

buiienlond. opo en omo mosen 'oppossen'. Als zii er niet (meer) z;in,

houden de buren wel een oosie in hei zeil. Hierdoor hebben veel kin-

deren in hun kinderioren weinig lieíde ervoren, voelèn zich verstoten en

eenzoom. wiiwillen deze kinderen in de plootsen Crocmoz en Coploni

een poor onverseteliike dosen bezorsen.

opbouw rp..lloinpÍoied
In het BliiÍ'von-miin"liiÍ huis von Couseni worden moeder en kind opse-

vongen vonuit een situotie woorin zii psychisch beschodisd ziin door

huiseliik seweld en olcoholmi'bruik. Mer behulp von Jonco de Bruin von

Toy Trode Hollond heeÍl de siichtins Íondsen ontvongen voor de reoli-

sotie von een eenvoudige speelluinvoorzien;ns voor deze kinderen en

voor de kinderen von de Boplistengemeente in Couséni. De speeltoeíel-

len worden in iuli2013 rer plekke ofgeleverd. Wiizullen de speeltoestel-

lén in elkoor goon zelten en ploohèn, zodot de kinderen kunnen spelen

in hun eigen speelluin.

Periode : 16r/m23 dugustus 2Ol3

Als u een von de proiecÍen wilt sleunen kuni u uw biidroge
overmoken op rek.r. 38.41.22.213 t.n.v.
Stichting Putten-Roemenië-Moldovië onder

vermelding von de proieclnoom.


