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Roemenië
Ook in 2017 hebben we weer 2x de helpende hand geboden bij de kinderkleding
en speelgoedbeurs in De Lier, het ontvangen geld gebruiken we voor het transport,
van de niet verkochte en opgehaalde spullen, naar Roemenië. Wij reizen zelf ook
2xper jaar naar Roemenië om de kleding te verdelen over verschillende
kindertehuizen en naschoolse-opvang. Dit jaar hebben we de contacten met
Mariann in Mediaș verder uitgebreid, de 2 opvangadressen in Ocna de Sus en
Ocna de Jos hebben we ook weer bezocht. Indien mogelijk laten we altijd wat
financiële steun achter.

Food for Life

De

appelflappen vonden ook gretig aftrek

Dit jaar hebben we van particulieren €1.352 ontvangen, van 2 kringloopwinkels 2x €3.000,
Van Habbekrats uit De Lier en de Recycling uit s´Gravenzande.
De oliebollenactie heeft bijna €450 opgebracht. Voor de actie “food for life” hebben we in 2017
€9.000 aan Frits en Mieke, uit Nieuwerkerk aan de IJssel meegegeven voor Sandor Kovacs t.b.v. de
gaarkeuken. Het tekort kunnen we gelukkig nog steeds bijpassen uit de algemene middelen. Voor
2018 verwachten we ca. €1.000 aan giften, uit de algemene middelen kunnen we komend jaar voorzien in de behoefte van de
gaarkeuken in Zápszony maar we hopen ook weer op uw steun te kunnen rekenen.
Van Sandor ontvingen wij onderstaande mail:
Allereerst will ik voorjullie een gezegen d 2018 toe wenschen, viele liefde, goede gezondheid, vreede in de gezinn! Ik will
voor jullie hartelijk be d anken voor alle hulp, wat jullie had den voor ons tot nu toe gegewen voor onze werk! Tot nu toe
g a an we door met de g a arkeuken in Zapszony, elke dag kooken wij voor 50 menschen. We heb ben nog meer menschen,
wie heel gra a g willen van de warme m a altijden te krijgen. Maar we had den de vraagen afgezegt, want onze
finansieringen zijn be p erkt. Onze menschen konnen heel moeijlijk rondkomm en van eigen pensiontje. Deze menschen
konnen niet na ar buitenlan d ga an om te werken en geld verdienen. Onze menschen krijgen gemiddelt 40 euro per
m an d...
>
We heb b en een heel groote problem e nu: de jongere generatie tot 50 jaare, ga at weg naar buitenland om werk te
zoeken. In Szernye bij onze be d rijv heb ik meer dann 50% van mijne werkers verloren. De keuken in Szernye muste ik dicht
d o en, want alle me d e werkers zijn we g ge g a an na ar buitenland. In Zapszony, de lijderin van de vrouwehuis en de wa aker
en nog en mee d e werker, de de m a altijden we g brengt is ook all weg. We moeten de salarisen om hoog te trekken, anders
binnenkort blijbt geen werkers bij ons.
Groeten aann aallem a al: Sandor
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wandelen, fietsen, brommeren,
schilderen,goulash,wijn,
Gezellgheid.
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