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Mama, ga je patatjes maken? 

In oktober kregen we net als elk jaar weer 

aardappels. Vijf ton konden we verdelen onder 

de gezinnen. De ouders zijn natuurlijk heel blij 

met een flinke voorraad, maar ook de kinderen. 

Hun eerste vraag: Mama, ga je patatjes maken? 

 

Nieuwe stoelen en krukken 

Fijn was het dat we nieuwe stoelen en krukken 

voor de huiswerkbegeleiding konden kopen, de 

oude waren echt aan vervanging toe. De 

kinderen vinden ze heel mooi en zitten er ook 

beter op. 

 

 

 

Kerstpakketten 

In november zijn we al begonnen met inkopen 

doen voor kerstpakketten. Op deze manier 

konden we van zoveel mogelijk aanbiedingen 

profiteren. Ondanks dat betaalden we 50% 

meer dan vorig jaar voor de boodschappen. In 

totaal konden 75 gezinnen en daarnaast nog 

100 kinderen blij gemaakt worden met een 

pakket. 

Een man zei tegen zijn vrouw: „Moet je nu eens 

kijken, vanmorgen heb je gebeden om een 

stukje vlees, thee en nog veel meer, en alles 

waarvoor je gebeden hebt heb je gekregen!” 
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Bedankt voor de hulp in het moeilijke 2022 

We hadden een jaar met enorme prijsstijgingen 

en daardoor nog meer problemen in gezinnen. 

Ook hebben we Oekraïense vluchtelingen 

geholpen. Gelukkig kregen we steeds weer 

genoeg om mensen te kunnen helpen. Zowel 

wij als de mensen die geholpen worden zijn 

daar heel dankbaar voor! Een moeder van 7 

kinderen zei vorige week nog: „Dankzij jullie zijn 

onze problemen een stuk lichter geworden”. 

We wensen u een gezegend 2023! 

Vriendelijke groeten vanuit Roemenië, 

 

Anneke van der Kouwe, 

sinds 1991 in Roemenië 

 

  

 

 

Alexandru, 

projectondersteuner 
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o.v.v. Anneke en Alexandru 

 

Meer informatie?  

• Kijk op: 

https://www.stichtinghelponshelpen.nl

/producten/roemenie/ 

• Of neem contact op met de 

thuisfrontcommissie via: 

 roemenie-tfc@ngk-veenendaal.nl 
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