Nieuwsbrief Roemenië Anneke & Alexandru
Najaar 2021

Schoolpakketjesdag
We konden in augustus weer een
schoolpakketjesdag organiseren. Altijd een
feestelijke dag. De gezinnen uit Boekarest
komen dan spullen voor het nieuwe schooljaar
ophalen en kunnen ook kleding uitzoeken uit de
voorraad die we nog hebben.

Rebeca en Theodora, de dochters van
Alexandru, zorgden er de hele dag voor dat er
voor iedereen wat te eten en te drinken was.
Een hele klus, maar ze ze hadden het prima
voor elkaar.

Kleiding voor het nieuwe schooljaar

Ieder jaar weer zien we veel dankbaarheid van
de ouders hiervoor, want vooral als er
meerdere schoolgaande kinderen in een gezin
zijn, zijn de kosten vaak onmogelijk te betalen.
Behalve dat is het zowel voor de kinderen als
voor hun ouders altijd fijn om elkaar weer te
ontmoeten.

Rebeca en Theodora

Schooltassen voor alle kinderen

Tassen voor een gezin buiten Boekarest

Alexandru is de dagen er na nog
schoolpakketjes wezen bezorgen bij gezinnen
die buiten Boekarest wonen.
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Kachelhout voor de winter

Rekeningnummer

Flora is 90 jaar. Ze heeft een heel klein
pensioentje, waar ze onmogelijk van rond kan
komen. En nu zijn er op het moment ook nog
enorme prijsstijgingen. Ze vroeg zich dan ook al
af hoe ze de winter door zou moeten komen,
want geld voor brandstof is er niet. Ze was dan
ook heel dankbaar dat ze een lading kachelhout
kreeg.
We hopen ook verder gezinnen blij te kunnen
maken met kachelhout!

Ook kwamen er wat vragen m.b.t. het
overmaken van giften. Het bankrekeningnr van
stichting Help ons Helpen wat onderaan de
nieuwsbrief staat is voor ons werk in Boekarest.

Vriendelijke groeten vanuit
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1991 in Roemenië
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●
Hout voor Flora

Valentina studeert!
In de vorige nieuwsbrief schreef ik over
Valentina, het meisje waarvan toen ze 6 jaar
was haar vader overleed en in april haar
moeder. Fijn dat er verschillende giften voor
haar zijn binnengekomen. Ze is inmiddels
inmiddels ingeschreven op de universiteit en
hoopt 1 oktober met de studie management te
beginnen.

●

Kijk op:
https://www.stichtinghelponshelpen.nl
/producten/roemenie/
Of neem contact op met de
thuisfrontcommissie via:
roemenie-tfc@ngk-veenendaal.nl

