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Nieuwsbrief van de Stichting Hulp aan Roemenië-Moordrecht

Van het bestuur
Sinds kort:
vernieuwde website:
‘www.shrmoordrecht.nl’

Het tweede exemplaar van de Barát dit jaar. Met veel nieuws en
een terugblik op een aantal mooie activiteiten. Ook de rest van
het jaar genoeg om naar uit te zien: sponsordiner en kerstmarkt.
We treffen elkaar!

Oliebollenverkoop 2013: groot succes!!
Op woensdag 30 oktober jl. was er weer onze jaarlijkse
oliebollenverkoop. Om 08.00 uur waren er weer een aantal dames
bereid gevonden om ons te helpen bij het inpakken van de losse
oliebollen. Even een flinke klus, maar vele handen maken licht
werk en zo konden we rond half 10 onze eerste oliebol proeven
bij een kopje koffie.
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Alles ingepakt, opgeruimd en gereed voor de verkoop de hele
dag.
Inmiddels was om 08.30 uur de verkoop al gestart in onze kraam
op De Smidse en we kregen (gelukkig) dan ook regelmatig een
belletje in De Stee met een hulpkreet “De oliebollen zijn bijna
op!”

’s Morgens hebben er een aantal mensen de bedrijven bezocht op ’t Ambacht en de mensen
die buiten het centrum van Moordrecht wonen. De hele dag was het dan ook een zoete
inval bij De Stee, waar vanaf 16.30 uur de vrijwilligers weer verzamelden om te gaan
starten met de huis-aan-huis verkoop.
Petje af voor deze mensen, die door weer en wind, ons ieder jaar weer helpen met de
verkoop. Gelukkig was het deze dag, na storm en regen aan het begin van de week,
schitterend weer! De Stichting hoopt dan ook dat we volgend jaar weer een beroep op deze
mensen mag doen, om ons te helpen bij deze activiteit.

Om 18.00 uur waren alle oliebollen weg uit De Stee, en nu maar hopen dat men met lege
tassen terugkwam van de verkoop. Gelukkig bleek dit ook het geval en konden we om
19.30 uur de kas op gaan maken. We hebben deze fantastische dag mogen afsluiten met
een mooie opbrengst van € 2050,=.
Aan alle vrijwilligers die ons deze dag hebben geholpen, heel hartelijk dank hiervoor!
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Transport naar Bárátòs: mei 2013
Op zaterdag 11 mei 2013 hebben we een vrachtauto geladen voor
Bárátòs. De lading bestond globaal uit ca. 30m3 gebruikte kleding, 210
stapelbare stoelen, 2 fietsen, 2 rollators, een trombone, majorette kleding,
stokjes en laarzen, een grote koelkast, een vrieskast en een bed. Helaas
hadden we wat regen, maar het laden is zeer voorspoedig gegaan.
Het transport werd verzorgd door een Roemeense chauffeur, die met zijn
eigen vrachtwagen al verschillende keren voor ons deze dienst heeft
gedaan. De vrachtwagen is een bloemenwagen, waarmee bloemen uit
Nederland naar Roemenië worden vervoerd. Door de economische
recessie is dit afgenomen. Nu vervoert hij met enige regelmaat
hulpgoederen.

Inladen te Moordrecht

Het vervoer naar Roemenië is voorspoedig verlopen, want de vrachtauto
arriveerde dinsdagmorgen 14 mei om 9:00 uur al in Baratos na een reis
van ca. 2200 km. In een uur tijd was de vrachtwagen daar gelost. Dat
gaat blijkbaar sneller dan laden.
We danken alle gevers van de goederen en alle helpers bij het laden!!

Meer weten over de
activiteiten van SHRM?
Kijk op de website:
‘www.shrmoordrecht.nl’

Uitladen te Bárátòs
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Bestemming van de goederen
Voor het cultureel huis was het verzoek binnen gekomen voor 80 stoelen, een grote koelkast
en een vrieskast. Uiteindelijk zijn er meer dan 200 stoelen verstuurd. Daarmee konden ook de
muziektent van de fanfare en de gemeentelijke kantine van stoelen worden voorzien. Deze
zijn dus heel goed terecht gekomen. Op marktplaats hebben we een grote koelkast gevonden
welke opgehaald is in Rijnsburg. Deze was van een biljardvereniging, welke opgeheven werd.
Deze koelkast heeft nu een bestemming in het cultureel huis.

De 30m3 kleding heeft ondertussen zijn bestemming gevonden. Dagen zijn de mensen van de
kerk bezig geweest met de verkoop aan bewoners van Baratos en omgeving. De mensen
konden zelf de gewenste kleding bij elkaar zoeken en rekende daarna af per kilogram. Het
was een geslaagde actie, die het ook komend jaar weer gewenst is.

Update Cultureel huis
Het cultureel huis is echt af. Waterleiding
met water uit een put is in werking. Met
o.a. de ontvangst van stoelen, koelkast en
vriezer is het mogelijk om grote groepen
(tot 150 personen) te ontvangen. Er zijn al
verschillende feesten en bijeenkomsten
geweest.

Helaas heeft de burgerlijke gemeente
Bárátòs nog niet het volledig toegezegde
bedrag van 50.000 lei betaald. De helft van
dit bedrag (ca. € 5.000,-) staat nog steeds
open. Er wordt hierna door ds. Boné Barna
en door ons als stichting steeds navraag
gedaan.
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Nieuw doel: ondersteuning wijkverpleging
In Bárátòs is enkele jaren een wijkpost geweest van de ‘Diaconia’, maar
dat is opgehouden. De medische spullen zijn terug gebracht naar SainteGeorge (de grote stad op een uur afstand). Navraag bij de directeur van
‘Diaconia’ leert dat bezuinigingen aan de basis lagen voor deze opheffing.

Echter, wijkverpleging is nodig voor Bárátòs en omgeving (totaal drie
dorpen). Er zijn inwoners zonder medische hulp. Gelukkig is er een
actieve vorm van wijkverpleging, zij het beperkt: home care service. Bij
Home care service is een zuster op afroep beschikbaar. Voor deze
organisatie is inmiddels vanuit Bárátòs om hulp gevraagd. Verzoek is
concreet om een depot van medische zaken in te zamelen. Ook financiële
hulp om medicijnen en dergelijke aan te schaffen is nodig.

Er is concreet behoefte aan krukken, bandages, looprekjes, rolstoelen,
douchestoelen, po-stoelen enzovoort. Een jonge invalide man uit het dorp
zou er graag zelfstandig op uit willen trekken en zou daarom erg geholpen
zijn met een scootmobiel of elektrische rolstoel. Met een arts en
wijkverpleging uit een naburige plaats zien ze kans om de lokale hulp op
te gaan zetten.
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Kerstmarkt 2013
Op moment van schrijven is het nog begin
november, de oliebollenactie is net
afgerond, maar we zijn alweer gestart met
het regelen van een aantal zaken voor de
aankomende kerstmarkt.

Deze zal worden gehouden op vrijdag 13
december as. van 11.00 uur tot 18.00 uur in
de Dorpskerk. Net als voorgaande jaren
hebben we weer onze vaste artikelen in de
verkoop. Wat dacht u van onze
kerststukjes, huisgemaakte erwtensoep en
heerlijke (ook huisgemaakte) advocaat en
nog vele andere artikelen.
De erwtensoep kunt u in ieder geval vast
voorproeven op het terras, waar u ook kunt
genieten van een lekker kopje koffie of
thee. De kerk is in ieder geval dit jaar
heerlijk verwarmd vanwege de nieuwe
verwarming.
Wij hopen u natuurlijk weer te mogen
begroeten op vrijdag 13 december
aanstaande.

Vernieuwde website: www.shrmoordrecht.nl
Sinds kort heeft de stichting haar website vernieuwd. Gegevens zijn weer volledig up-to-date.
En kunnen nu ook gemakkelijker bijgehouden worden. Ook geeft de stichting om deze manier
gehoor aan de nieuwe wetgeving rondom ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling).
Met dank aan Paul Rijlaarsdam voor de
jarenlange ondersteuning en Bertus Peeters
voor de technische realisatie van de
huidige vernieuwde site.
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Bezoek van het predikantenechtpaar
Voor de bevestiging op 1 september 2013 van de nieuwe predikant in
Moordrecht, ds. Rob van der Plicht, was het predikanten echtpaar Barna
en Maria Boné uitgenodigd om deze plechtigheid bij te wonen. Helaas
was er op 1 september in Baratos een regionaal festijn van alle fanfare
groepen en predikant Boné Barna is lid van het regio bestuur en kon
daarom op die dag niet ontbreken.
Daarom zijn ze in Moordrecht geweest van donderdag 12 september tot
en met dinsdag 17 september. Vele van ons hebben hen die dagen
ontmoet. Ze hebben kennis gemaakt met ds. Rob van der Plicht en zijn
vrouw Maaike en ook al een beetje afscheid genomen van ds. Ruben
Schep en Monirah. Logies werd aangeboden door de heer en mevrouw
van Meeteren.
Na thuiskomst in Bárátòs stuurden ze nog een bericht met dank voor de
gastvrijheid, het leuke programma en de fijne momenten om zoveel
vriendelijke mensen ontmoet te hebben.
Door deze ontmoeting in Moordrecht zijn er dit jaar geen
commissieleden naar Bárátòs geweest.

SHRM
Secretariaat
Kerklaan 5
2841XH Moordrecht
Email:
shrmoordecht@gmail.com

Komende activiteiten
Op vrijdag 8 november aanstaande is er een sponsordiner.
Het is alweer enige tijd geleden dat wij een sponsordiner hebben
georganiseerd om u op de hoogte te brengen van de activiteiten van
Stichting Hulp aan Roemenië

Bankrekening:
ABN AMRO 54.14.80.634
Kamer van Koophandel
24361708
ANBI: 813538440

Moordrecht. Daarom organiseren wij een sponsordiner op vrijdag 8
november 2013. Dit diner zal worden gehouden in restaurant “Het
Praathuis” bij ‘t Weegje te Waddinxveen. Tijdens dit diner willen wij u
graag vertellen over onze activiteiten van de afgelopen 3 jaar. Wij
willen u ook graag informeren over onze toekomstplannen.

Pag. 7 van 7

