Oost Europa Commissie Maasdijk Jaarverslag 2021
Ondanks dat we geen kleding hadden omdat de kledingbeurs in april niet door kon gaan, hebben
Rob en Arend in juli/augustus wel een bezoek gebracht aan Roemenië.
We hebben geld meegenomen zodat er de benodigde kleding/schoenen gekocht kon worden.
De vaccinatiegraad is niet hoog in Roemenië en de besmettingen wel, vooral onder de armere
bevolking. De scholen waren de laatste tijd wel open. Voor Mariann en Orsolya wel fijner, want
om 17 of 40 kinderen thuisonderwijs te geven, was echt geen doen. Zoveel laptops/computers zijn
niet in huis. En lessen maken op een telefoon is echt lastig.
Omdat het zomervakantie was, tijdens ons bezoek, waren veel kinderen naar huis.
In het kindertehuis in Medias waar Mariann de scepter zwaait, was een
groep vrijwilligers uit Zwitserland het sanitair aan het vernieuwen.
Aan Margit en haar man, van de dagopvang in Ocna de Sus een bezoek
gebracht om nogmaals onze condoleances over te brengen vanwege
het overlijden van hun jongste zoon. Dit was erg triest.
Bij Pali en Orsolya in Gheorgheni in het kindertehuis de nieuwe
aankopen mogen aanschouwen van onze gift van vorig jaar, en de rekeningen voor
de administratie. 😊 Daarna op de boerderij nog gezien hoe gaaf de
paardenkampen voor de kinderen zijn. Voor de kinderen een unieke kans om
paard te rijden maar ook te leren samen verantwoordelijk te zijn voor de dieren
en elkaar.
Met de zeven kinderen, die bij Mariann in het tehuis
verbleven gedurende de zomer, zijn we op uitnodiging van
Iboya en Isti Farkas naar hun jachthuis gegaan. Met BBQ,
zwemmen en varen in het meer, ‘safaritocht’ in de
omgeving waren het onvergetelijke dagen voor hen en voor
ons. Zo mooi dat ook deze mensen deze kinderen een
warm hart toe dragen en dit voor hen wilde organiseren.

De kinderkledingbeurs kon in oktober gelukkig weer
doorgaan. We hebben weer veel kleding gekregen en
geld voor het transport, 3 pallets kleding zijn er 11
november naar Gheorgheni vervoerd, De foto’s laten
wel zien hoe blij ze er mee zijn. Allemaal kiezen en
passen.
Voor de kerstdagen hebben we nog een gift
overgemaakt voor iets extra’s in deze lastige Corona
tijd. Iedereen bedankt. Hopelijk kunnen we volgend
jaar, dankzij u allen, weer wat voor deze mensen
betekenen.
Hartelijke groet, Oost Europa Commissie Maasdijk
PS in 23 April 2022 staat de kledingbeurs weer gepland, kunt u ons een uurtje (of meer) helpen? Laat het ons weten.:-)

