
                                Food for Life 
Dit jaar hebben we van particulieren €2.902 ontvangen, van 2 kringloopwinkels totaal €4.500  
en de oliebollenactie heeft ruim €500 opgebracht.  
 
De actie “food for life” loopt goed. In februari hebben we €4.000 meegegeven aan Frits en Mieke, zij helpen vanuit 
Nieuwerkerk aan de IJssel ook Sandor Kovacs en wilde onze bijdrage aan de gaarkeuken contant meenemen. Eind 
van het jaar hebben we nogmaals €5.000 contant meegegeven. Dit omdat er door de (oorlogs)toestanden nog 

steeds geen grote bedragen gepind konden worden. En de grootste bank in de Oekraine dreigde om te vallen. (deze is nu 
genationaliseerd)  Sandor heeft op meerdere plaatsen gaarkeukens geopend, wij konden mede dankzij alle steun die we dit jaar 
hebben ontvangen in ieder geval de gaarkeuken in Zápszony open houden. 
Totaal heeft Sandor hier ruim 6.600 maaltijden laten koken. Het tekort in € konden we gelukkig bijpassen uit de algemene 
middelen. Voor 2017 hebben we voor €1.052 toezeggingen, 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. 
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Roemenië  
Ook in 2016 hebben we weer de helpende 

hand geboden bij de kinderkleding en 

speelgoedbeurs in De Lier,  2x per jaar in april 

en oktober sorteren wij de kledinghangertjes 

en helpen klaarzetten en opruimen, in ruil 

daarvoor krijgen we een deel van de 

opbrengst en de niet verkochte en opgehaalde spullen. Na 

sortering blijft er altijd zo’n 4 pallets kleding en speelgoed 

over. Het geld gebruiken we om de spullen naar Roemenië te 

transporteren hetzij met een 

vrachtwagen of we brengen het 

zelf. 

In Roemenië is dit verdeeld over 
verschillende kindertehuizen en 
dagopvang. Indien mogelijk laten we altijd nog wat 
financiële steun achter. Dit jaar hebben we de nieuwe 
contacten met Mariann verder uitgebreid, zij runt een 
kleinschalig kindertehuis in Mediaș in midden Roemenië en 

heeft in Nederland gewoond, 
dit maakt de communicatie 
makkelijk. Zij heeft ons ook in 
contact gebracht met 2 
kinderdagopvang tehuizen in 
Ocna de Sus en Ocna de Jos 
zo’n 100 km oostelijker. 

Ook hebben we Margit dit 

jaar 2x bezocht, zij runt nog 

steeds de buitenschoolse 

opvang voor 

zigeunerkinderen in Ghindari. 
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wandelen, fietsen, brommeren, uiltje schilderen, memo-bord maken, goulash 

eten, wijn drinken, 
Gezellgheid. 




