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Flinke prijsstijgingen in Roemenië
Begin januari kwam het transport met
hulpgoederen van stichting Help ons Helpen bij
ons aan. Zo’n 15 mensen hebben geholpen
met het uitladen van de 400 verhuisdozen met
levensmiddelen en kleding. Geweldig om weer
een flinke voorraad te hebben waar we van uit
kunnen delen.

geholpen, om geleidelijk uit de schulden te
komen. Deze maand zijn we gestopt met de
hulpverlening, omdat ze het nu weer zelf
kunnen redden.

Carla

Het uitladen van de voedselpakketten

De prijsstijgingen zijn hier enorm. De prijs van
o.a. benzine, maar ook van een aantal
basislevensmiddelen is in een jaar tijd
verdubbeld. We zijn dan ook heel dankbaar
voor de opbrengst van de kerstballenactie in
Veenendaal, want hiermee kunnen we veel
gezinnen extra hulp geven.
Carla
Carla is 2 jaar. Ze heeft het syndroom van
Down. Dokters hebben alle moeite gedaan haar
moeder te overreden om abortus te plegen.
Maar haar moeder wilde dit onder geen
voorwaarde. Voor Carla een jaar was moest ze
een hartoperatie ondergaan. Dokters
weigerden of stelden het steeds uit, omdat ze
haar eigenlijk niet wilden opereren. Uiteindelijk
is het toch gelukt en nu gaat het goed met haar.
Ze ontwikkelt zich goed en iedereen is gek op
haar. We hebben dit gezin met 4 kinderen 2 jaar

Veldbedden zijn weggegeven!
Roemenie grenst zowel in het noord-oosten als
in het zuid-oosten aan Oekraine. Vanuit
Boekarest ben je er in een paar uur. Bekenden
van ons die vanuit hun kerk contact hebben met
meerdere kerken in Oekraine brengen er zoveel
mogelijk hulpgoederen. Vanuit die kerken
wordt alles verdeeld. De nood is heel hoog. Er
zitten vaak honderden mensen bij elkaar in een
soort geimproviseerde bunkers. En er is
nauwelijks nog aan voedsel en andere
noodzakelijke dingen te komen.
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Een oude vrouw die wat kreeg huilde van
blijdschap dat ze weer wat te eten had. We
hebben een deel van de hulpgoederen die wij
gekregen hebben aan hen afgestaan. De
dankbaarheid hiervoor is groot. Ook de
veldbedden die we voor de jongerenreizen
gebruikten hebben we weggegeven (jongeren,
dit betekent niet dat jullie niet meer welkom
zijn!). Ze zijn naar een weeshuis gegaan. De
directrice huilde van blijdschap, omdat ze
hierdoor weer meer kinderen een plekje kon
geven.

12 en een jongen van 8 verheugen zich al op de
zaterdagse huiswerkbegeleiding, omdat ze dan
andere kinderen zullen ontmoeten. En verder
wachten ze op een uitnodiging van familie in
Amerika, in de hoop daarmee een visum te
krijgen.

Vriendelijke groeten vanuit Roemenië,

Anneke van der Kouwe,
sinds 1991 in Roemenië

Alexandru,
projectondersteuner
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Oekraiense familie in huis
In Roemenie zijn op het moment dat ik dit
schrijf ongeveer 100.000 vluchtelingen uit
Oekraine die hier willen blijven, maar het aantal
dat wil doorreizen naar andere landen is vele
malen groter. Ook deze mensen moeten vaak
een aantal dagen opgevangen worden, o.a. om
de nodige papieren voor hun reis te regelen.
Ook hier willen we bij helpen, daarom heb ik op
het moment een Oekraiense moeder met haar
2 kinderen in huis. De kinderen, een meisje van

Meer informatie?
•

•

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

