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Bezoek Roemenië in december 2011 en onze plannen voor 2012.
DECEMBER 2011
Op 4 december vertrokken we naar Roemenie om in 2 kindertehuizen het Sinterklaasfeest te vieren.
Het was niet alleen voor de kinderen een feest, ook voor ons, we hebben allemaal enorm genoten
van deze reis en we weten zeker dat de kinderen dit feest niet meer zullen vergeten.
In een kindertehuis brachten we nieuwe computers, alle ouderen in het verzorgingstehuis in Turda
ontvingen een hygiënepakket en een chocolade letter en ook de leden van de bejaardenbond in
Turda werden verrast. Na de Bingo die we met hen speelden was er voor alle deelnemers een pakket
met levensmiddelen wat natuurlijk een verlichting geeft net voor de feestdagen.
Ook wij werden verrast. Het koor zong voor ons: “ Ik hou van Holland” en “ Tulpen uit Amsterdam”
PLANNEN VOOR 2012
Dankzij een zeer grote gift zijn wij in staat gesteld om een start te maken voor de bouw van een
Multi Functioneel Centrum in Onesti, in een van de armste delen van Roemenie, in het Roemeense
Moldavië. Het wordt een centrum met hulp aan zwerfkinderen, jongeren uit probleemgezinnen en
vele andere hulpverleningsprojecten. We gaan hiervoor samenwerken met de Nederlandse Saskia
Verdoes die al veel ervaring heeft met zwerfkinderen en ook op allerlei andere fronten actief is.
In januari verschijnt onze nieuwsbrief met informatie over ons nieuwste project dat nu nog in een
beginfase verkeert.
Kinderen van de basisschool de Boskriek in Wijchen hebben een enorm aantal speelgoed, kleding,
lesmateriaal en hygiëneproducten voor dit doel verzameld. Het was hartverwarmend.
Hieronder vindt u enkele foto’s van ons bezoek
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Bezoek aan de bejaarden met een klein presentje.

