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Het is altijd fijn om iedereen
weer te zien.
Door de leiding van de kindertehuizen worden we altijd
zeer gastvrij
ontvangen. Bij Mariann
in Mediaş mogen we
altijd slapen en eten, zij
spreekt Nederlands en
regelt altijd dat ze mee
kan naar de andere
adressen om te tolken.

´s Morgens met de schoolbus heen en
terug door ons opgehaald, mochten we bij
de jongsten
in de klas
kijken.

De kleding en een bedrag voor transport
krijgen we omdat we op de voor- en najaarsbeurs helpen met opbouwen en afbreken en
alle kledinghangertjes sorteren en in dozen opbergen. Hierbij
hebben we gelukkig ook altijd wel hulp van mensen buiten onze
commissie maar als je dat ook gezellig lijkt en heb je 1e volle
weekend in april en/of oktober op zaterdagmiddag een (paar) uurtje(s) over dan kunnen
we altijd wat extra handen gebruiken in de
sporthal in De Lier, vraag gerust aan één
van ons. (eerstvolgende beurs 6 april 2019)

Food for Life
Vanuit de Oekraïne kregen we minder goed nieuws,
Het bericht hiernaast kreeg Theo van Sandor
Kovacs vlak voor kerst. De termijn van 3 jaar
waarvoor we geld hebben toegezegd is om.
Donderdag na kerst was Lidia, de dochter van
Sandor in Maasdijk en hebben we het resterende
geld meegegeven. Het is hartverscheurend te horen
dat de gaarkeuken vanaf 10 december dicht is
gegaan. We hopen natuurlijk van harte dat Sandor
mogelijkheden ziet om de gaarkeuken weer te gaan
draaien, we hebben toegezegd dat we
onze financiële mogelijkheden gaan bekijken zodra
we meer informatie hebben gekregen. Tot die tijd
willen wij een ieder van jullie van harte bedanken
voor jullie steun.

Roemenië Afgelopen jaar zijn we weer twee keer in
Roemenië geweest om de overgebleven kleding en speelgoed van de
kinderkledingbeurs De Lier te verdelen bij 2 kindertehuizen en 2
dagopvanglocaties. Eén maal in mei en één maal in november, zowel
in mei als in november was het een trailer vol, ca. 3 pallets.
Bij Margit en Ilona van de dagopvang staat er altijd een
tafel gedekt. Zo bijzonder om te zien hoe er
altijd rijkelijk wordt
gedeeld. In november waren we op
een schooldag zodat we ook de kinderen konden ontmoeten.
Iedereen Hartelijk dank voor de hulp, kleding en giften,
afgelopen jaar. Kunnen we in 2019 weer op u rekenen?
De kinderen in Roemenië doen dat wel.

Bij Pali in Gheorgheni werden we getrakteerd op paardrijles en een tocht
met paard en wagen door de bergen. Zij doen dit vanaf de boerderij ook
voor toeristen en andere groepen, zodat ze hieruit geld genereren om het
tehuis en de boerderij draaiend te houden.
Bij de boerderij is een huis
gebouwd wat verhuurd kan
worden maar waar de kinderen
ook heerlijk kunnen verblijven. Op de boerderij worden
de paarden verzorgd, er zijn ook koeien schapen en varkens, hier kunnen de
jongeren, die uitgeleerd zijn, werken.
Dit jaar hebben we de kleding in 2e hands paardentrailers vervoerd, in mei
was deze besteld door een bevriend contact in Roemenië, Pali had hier ook wel oren naar dus in november
is de trailer bij Pali gebleven. Er wordt
nu onderzocht of we dit volgend jaar
weer kunnen doen. We moeten kijken of
er een markt is voor 2e-hands trailers.

Hallo Theo Bacsi!
Bij ons gaat alles, maar niet heelemal goud. We hebben in dit jaar ook wier
schlechte oogst gehad. De consecventie zijn dramatisch. Ik denk we verloren
helemal onze bedrijv, en onze werk. We moeten onze leven op nieuw opbouwen...
De menschen gaan massal uit vanuit Ukraine. Binnen en jaar, ik heb 70 %
van mijne meedewerkers verloren. Allemaal willin voor een dikke salaris in
Europa werken. De belastingen en de prijsen groeien tot de hemel. Maar de
pension groeit nix. Met de gaarkeuken heb ik ook aal op 10 december gestopt, want ik denk om de geld voor de finansiering all lang geleden is op en
ik zelf kann niet meer betalen.
Hoe verder, dat weten we niet. Eerst moet een beetje deudelijk worden, hoe
loopt verder onze leven in de toekommst... Als we meer weten, dann gaa ik
jouw informeere.
gr Sandor.

Helaas viel afgelopen jaar
onze ontmoetingsdag
letterlijk in het water, in
2019 gaan we proberen dit
met u goed te maken.
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