Stichting Hulp aan Roemenië – Moordrecht
secretariaat: Land voor Water 53, 2841 NC Moordrecht, NL. Tel: 0(+31)182 375382
www.shrmoordrecht.nl

Van 26 mei tot en met 31 mei hebben een aantal bestuursleden en “vrienden van Baratos” op
persoonlijke titel een bezoek gebracht aan Baratos. Tijdens dit bezoek zijn de eerste contacten gelegd
met het predikantenechtpaar Kati en Levi. Kati, de dochter van dominee Bòné, is sinds twee jaar
predikant in de gemeente Kőrispatak en haar man Levi is predikant in het naastgelegen dorp Etéd.
Er is daar gekeken of we hulp kunnen bieden in de dorpjes van dit jonge predikantenechtpaar.



In juli is er weer een transport met kleding geweest. De verzending van de ingezamelde kleding is dit
jaar voor het eerst met bigbags gegaan. Voorheen werd de kleding naar Baratos verzonden, maar nu
voor de eerste keer naar de gemeente van Kati. De gemeente heeft deze kleding met open armen
ontvangen en is daar met heel veel succes doorverkocht. Het bestuur besluit de volgende zending, na
overleg met Barna en Maria, weer naar Kőrispatak te sturen.



In november/december is er weer een wijn actie gehouden. Men kon kiezen tussen 2 witte wijnen en 3
rode wijnen. Uiteraard waren deze wijnen van Roemeense afkomst. De wijn actie bleek een groot
succes. Een actie die zeker voor herhaling vatbaar is.



Ook dit jaar konden we weer in december een donatie van € 1000,00 overmaken naar Baratos. Van dit
geld schaffen Maria en Barna kerstpakketten aan. Deze kerstpakketten worden verspreid onder de
oudere mensen in de gemeente die het financieel wat minder hebben.



Gedurende het gehele jaar hebben wij ons verder bezig gehouden met het inzamelen van kleding en
het onderhouden van de contacten in Baratos en sinds mei met Kőrispatak. Er wordt een start gemaakt
met het praten over eventuele bouwplannen in Kőrispatak voor een kerkelijk gebouw. Tevens grijpt het
bestuur iedere mogelijkheid aan voor het inzamelen van medische hulpmiddelen die in Baratos nog
steeds zeer welkom zijn.



De bouwplannen zullen in 2017 verder uitgewerkt gaan worden en wellicht zal er een start gemaakt
gaan worden met de bouw van het kerkelijk gebouw in Kőrispatak. Uiteraard zal er ook weer kleding
ingezameld gaan worden en wellicht volgt er weer een transport richting Roemenië.
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