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Op de planning
Bezoek aan Baratos en
Körispatak
Transport kleding en
medische goederen
Wijnactie Kerst 2018.

Contact
Secretariaat
Land voor Water 53,
2841 NC Moordrecht
Tel: 0182 375382
E-mail
shrmoordrecht@gmail.com

De activiteiten bestaan nog steeds uit het verzamelen van
gebruikte kleding en medische goederen. Verder hebben we
enkele wijnacties gehouden en zijn er afgelopen periode enkele
transporten naar Roemenië geweest. Daarover hieronder meer.
Ook zult u meer lezen over het lopende project in Körispatak. Op
24 februari 2017 hebben we weer een sponsordiner gehad in ’t
Praathuis te Waddinxveen. Met een presentatie hebben we
laten zien waar we mee bezig geweest zijn en ook de plannen
van het gemeenschapshuis zijn gepresenteerd.
De samenstelling van het bestuur is niet gewijzigd. Bestuurslid
Wouter Groenendijk heeft een zwaar medisch traject achter de
rug, waarvan hij nu gelukkig weer aan het herstellen is. Na meer
dan een jaar komt hij nu weer onze vergaderingen bijwonen.

Bezoek aan Roemenië
Het laatste bezoek van bestuursleden aan Roemenië was van 11
tot 14 februari 2017. We zijn toen op bezoek geweest bij het
predikanten echtpaar Kati en Levi Gilyén-Bóné in Körispatak. Dit
in verband met de bouwplannen voor een kerkelijk gebouw. We
hebben toen ook Barna en Maria Bóné ontmoet en gesproken.
Voor dit jaar zijn we weer plannen aan het maken voor opnieuw
een bestuursbezoek aan Roemenië, maar er is nog niets
concreets.

Website
www.shrmoordrecht.nl
Bankrekening
NL28 ABNA 054.14.80.634
Kamer van Koophandel
24361708
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Nieuwsbrief
van de Stichting goederen
Hulp aan Roemenië-Moordrecht
Kleding
en medische
Wetenswaardigheden uit
Gebruikte kleding kunnen we nog steeds goed
Körispatak

gebruiken. Daarnaast zijn ook medische
goederen zoals incontinentie materialen,
verbandmiddelen, geconcentreerde voeding,
rolstoelen, rollators, krukken e.d. heel erg
welkom. Onze opslag is nog steeds aan de 3e
Tochtweg en Jan la Grand zorgt er voor dat de
goederen daar gebracht worden.
Van alle kanten worden goede en bruikbare
goederen aangeleverd, waarmee we in
Roemenië veel mensen kunnen helpen.

Wijnacties
Afgelopen periode hebben we 3 wijnacties
gehouden waarbij we Roemeense wijnen
hebben verkocht. Deze wijnen kunnen we bij
een groothandel inkopen en dan direct aan u,
als liefhebbers, leveren.
Met de actie van Kerst 2016 hebben we 38
dozen, met Pasen 2017, 14 dozen en met
Kerst van 2017 54 dozen verkocht. De winst
van de wijnacties gebruiken we voor
transportkosten voor het vervoeren van
kleding en andere goederen. We zijn blij dat
door uw bestellingen deze acties goed lopen
en ook dit jaar willen we dit weer gaan
organiseren.

Transporten
De afgelopen periode hebben we de volgende
transporten gehad:
 Juni 2015, 30 m3 naar Barátos
 Augustus 2016, 16m3 in 8 bigbags naar
Körispatak
 Mei 2017, 12m3 in 5 bigbags en twee
pallets met 50 emmers muurverf naar
Körispatak
 November 2017, 6m3 in 3 bigbags naar
Körispatak en 6m3 in 3 bigbags naar
Barátos via Körispatak
Onze transporten worden
tegenwoordig gecombineerd
met de transporten die Stichting
Sarfath uit Nieuwerkerk aan de
IJssel naar Roemenië
organiseert.

We hebben tijdens onze bezoek in februari
2017 kennis gemaakt met het dorp Körispatak.
Daar hebben we de plannen voor de realisatie
van het gemeenschapshuis bekeken en
besproken. De plannen en de daarbij
behorende kosten hebben we gepresenteerd
op de Roemenië avond/ sponsor diner op 24
februari 2017 in ’t Praathuis te Waddinxveen.
Ondertussen is de bouw in volle gang. De
huidige stand van zaken is dat het dak op de
ruwbouw gereed is. Aan de binnenafwerking
is nog weinig gedaan.

We sponsoren dit werk gedeeltelijk door
sponsorgelden en door de kleding die we daar
naar toe sturen. De kleding wordt daar voor
lage prijzen per stuk of per kg aan de
bewoners verkocht. Wat niet verkocht wordt,
wordt aan de arme gezinnen gegeven. De
inkomsten worden gebruikt voor de realisatie
van het gebouw.
Voor de medische goederen zijn er nauwe
contacten met een lokale arts, die er voor
zorgt dat de goederen op een juiste
bestemming terecht komen.
In dit dorp is er meer behoefte aan gebruikte
kleding dan bijvoorbeeld in Barátos. De
afstanden naar grote steden met
tweedehands kleding is veel verder dan vanaf
Barátos. Veel mensen in
Körispatak zijn niet of nauwelijks
in de gelegenheid om
tweedehands winkels te
bezoeken.
De toegangsweg naar het dorp
vanaf de plaats Târgu Mureş is
recentelijk voor het eerst
geasfalteerd over een lengte van
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Wetenswaardigheden Familie
verkort. Tijdens ons bezoek was er nog geen
Bóné
asfalt aangelegd in het dorp die de twee
toegangswegen met elkaar verbinden. De
Op 9 juli 2017 is het tweede kleinkind Janka
wegen in het dorp waren vol kuilen en bulten,
geboren in Körispatak, het dochtertje van Kati
zodanig dat er niet harder dan stapvoets
en Levi.
gereden kon worden.
Karsa is het eerste kleinkind, zoontje van
Gabor en Reka en geboren in 2015. Zij
verwachten dit jaar hun tweede kindje.
Wetenswaardigheden uit
De afstand van Barátos naar Körispatak (waar
Barátos
Kati met haar gezin woont) en Târgu Mureş
De bisschop van de regio waar de
(waar Gabor met zijn gezin woont) zijn ca 180
Reformatorische kerk van Barátos onder valt,
km. Snel even op bezoek gaan bij kinderen en
heeft besloten om Barátos een picknick /
kleinkinderen zit er voor Barna en Maria dus
sportveld te schenken ter gelegenheid van 500
niet in.
jaar Reformatie. Daarvoor is een stuk grond
aangekocht rondom het cultureel huis. Op 29
oktober 2017 is de opening geweest.
De pastorie is gerenoveerd, er zijn nieuwe
kozijnen geplaatst, het buitenstucwerk is
opgeknapt en de badkamer is helemaal
vernieuwd.
Verder wordt het orgel in de kerk
gerenoveerd. De persoon die dit werk
uitvoert, is ook vrachtwagenchauffeur en
daarom duurt de renovatie best lang.
De gezondheid van Frici Bácsi, de oude
voorzitter van de kerkenraad, is afgelopen jaar
hard achteruit gegaan en afgelopen herfst is
hij overleden op de leeftijd van 90 jaar.
De onderlinge samenwerking met de boeren
loopt nog steeds goed. Er heeft zich ook een
boer van een naastliggend dorp bij
aangesloten. Daarom was het ook nodig om
een grotere melktank aan te kopen voor de
inzameling van de melk van alle deelnemende
boeren.
Het is mooi dat al bovengenoemde activiteiten
gerealiseerd konden worden zonder financiële
hulp uit Moordrecht.

Maria is vorig jaar als onderwijzeres in Barátos
met pensioen gegaan, maar kort daarop is ze
gevraagd om Hongaarse les te komen geven
op een basisschool in Covasna. Dit heeft ze tot
de zomer 2017 gedaan. Voor het huidige
schooljaar is ze weer gevraagd om op de
basisschool van Barátos les te komen geven,
wat ze nu ook doet.

Giften en financiële bijdragen
U giften zijn meer dan welkom. Alles wat bij
de stichting binnenkomt wordt, via onze eigen
contacten, besteed in Roemenië, zoals dit al
jaren gebeurd.
Uw financiële bijdrage, gift of bijdrage als
“Vriend van Barátos” is aftrekbaar voor de
belasting, omdat we een AMBI status hebben.
Zie daarvoor ook onze website.

Zoals we al vele jaren doen, stuurt de stichting
elk jaar €1000,- naar Barátos. Voor het
kerstfeest worden hiervan kerstpakketten
voor ouderen en kinderen gekocht bij de
lokale winkeliers.
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