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Op de planning
Wijnactie met Kerst
2020
Bezoek naar Roemenië
in 2021?

Contact
Secretariaat
Land voor Water 53,
2841 NC Moordrecht,
Tel: 0182 375382.
E-mail
shrmoordrecht@gmail.com
Website
www.shrmoordrecht.nl
Bankrekening
NL28 ABNA 054.14.80.634
Kamer van Koophandel
24361708

Van het bestuur
Ieders leven wordt nu aardig beheerst door de beperkingen van
het corona virus. Dat merken we ook met de plannen die we als
stichting hadden gemaakt. Gelukkig zijn er geen ernstig zieke
personen bekend bij het stichtingsbestuur en ook niet bij de
contacten die we hebben in Roemenië.
Na onze laatste nieuwsbrief van februari is er weer het één en
ander te schrijven over onze activiteiten.
Vanuit het bestuur is nog te melden dat onze secretaris Marja
Boom aangegeven heeft te stoppen met haar werkzaamheden in
het stichtingsbestuur. We vinden dit jammer, maar respecteren
haar besluit. We gaan op zoek naar een nieuwe secretaris en
hopen dat we op korte termijn iemand gevonden hebben die de
werkzaamheden van Marja kan overnemen. Weet u iemand die
dit werk zou kunnen oppakken of bent u dit zelf, laat het ons
a.u.b. weten.

Wijnacties
De wijnactie met Pasen was weer een groot succes. Er zijn 35
dozen wijn besteld en rondgebracht. De netto-opbrengst voor
de stichting was € 602,-. Dit keer was er een rosé toegevoegd,
nl. de Calusari Pinot Grigio rosé. Van verschillende liefhebbers
hebben gehoord dat deze rosé erg lekker was.
De wijnactie voor de kerst is alweer opgestart en vanwege het
succes bij de paasactie van de rosé is deze ook met de
kerstactie te bestellen.
Helaas hebben we de rode wijn La Putera, als gevolg van een
flinke prijsstijging uit het assortiment moeten halen.

Barátos
Zoals we in de vorige Barat gemeld hebben, was er een afscheid
van het predikantenechtpaar Barna en Maria Boné gepland van
de kerk in Baratos.
Voor een afscheidscadeau hebben we in totaal een bedrag van
€175,- ontvangen. Alle gevers en geefsters zeggen we hierbij
hartelijk dank.
Het bovengenoemde afscheid stond gepland voor het laatste
weekend van september 2020. Maar omdat er lokale
verkiezingen in dit weekend waren, is het officiële afscheid
gehouden op zondag 1 november 2020.
Het was zeker de bedoeling dat er een afvaardiging vanuit
Moordrecht naar deze bijzondere gebeurtenis in Baratos zou
afreizen, maar door alle Corona beperkingen was dit niet
verantwoord om te gaan organiseren.
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Als compromis hebben we in Moordrecht een
Nieuwsbrief van
de Stichtingwaar
Hulp aan
videoboodschap
opgenomen,
veelRoemenië-Moordrecht
bekenden van
het predikantenechtpaar Barna en Maria Boné aan
mee werkten. Door elke aanwezige werd er een groet
uitgesproken, is er gezamenlijk het lied 416, “Ga met
God en Hij zal met je zijn”, gezongen en hebben we
geproost met een palinka.
De gemonteerde video is opgestuurd naar iemand in
Baratos en is op zondag 1 november tijdens het
afscheid in de kerk afgespeeld. Dit werd zeer
gewaardeerd door Barna en Maria. Tijdens de
kerkdienst werden meerdere toespraken gehouden
en daarbij werd ook de samenwerking met
Moordrecht nog genoemd.
Bij een later te plannen bezoek zullen we nog een
afscheidscadeau aanbieden, maar gezien de corona
beperkingen is er nog geen zicht op wanneer dit kan
gaan plaatsvinden.
Dominee Boné Barna is de maand november nog
plaatsvervangend predikant in Barátos. Een jonge
predikant van 27 jaar gaat hem daar vervangen.
Verder zijn ze druk bezig met de verhuizing naar hun
nieuwe huis. Het gezin van hun zoon Gabor woont nu
al tijdelijk in hun nieuwe woning, omdat een nieuw
huis voor hun zoon nog in aanbouw is.
Tijdelijk zullen ze dus gezamenlijk in één huis gaan
wonen.
Om de jeugd en de oudere mensen in Bratos wat
extra te geven tijdens de kerstperiode, zijn we
gewend om € 1000,- over te maken naar de kerk van
Baratos. Ook dit jaar zullen we deze bijdrage weer
leveren.

Totaal was dit ca 35m3 en 6.000 kg aan gewicht.

Körispatak
Het plan was om in mei of juni een transport te
organiseren naar Körispatak. Ook de corona
beperkingen hebben dit vertraagd.
Ondertussen groeide de hoeveelheid goederen en
gebruikte kleding flink. We hebben onder andere
veel incontinentiematerialen en andere medische
goederen mogen ontvangen, wat daar erg welkom
is.
Vorige maand zijn we via Kati, dominee van
Körispatak, in contact gekomen met een Roemeens
transportbedrijf en dit transportbedrijf heeft op
zaterdag 7 november alle goederen geladen.
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Meegegaan zijn o.a. 75 stoelen, wasmachine,
Nieuwsbrief van
de Stichting Hulp aan Roemenië-Moordrecht
vaatwasmachine,
koel-vriescombinatie,
twee
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ziekenhuisbedden, 4 m medische goederen, 20 m3
gebruikte kleding, twee rolstoelen, een toiletstoel
en vele andere waardevolle spullen.
De goederen zijn op dinsdag 10 november in
Körispatak aangekomen.

Alle gevers en helpers om dit transport mogelijk te
maken, zeggen we hierbij hartelijk dank!

Kleding inzamelen
We hebben nog steeds een opslagruimte beschikbaar
waar we gebruikte kleding, medische goederen, zoals
rolstoelen, douche stoelen, krukken enz. kunnen
opslaan. Heeft u kleding of medische hulpmiddelen
over, laat het ons weten. We komen het graag bij u
ophalen.

Giften en financiële bijdragen
Uw giften zijn meer dan welkom. Alles wat bij de
stichting binnenkomt wordt, via onze eigen contacten,
besteed in Roemenië, zoals dit al jaren gebeurt.
Uw sponsoring, gift of bijdrage als “Vriend van
Barátos” is aftrekbaar voor de belasting, omdat we
een ANBI-status hebben. Zie daarvoor ook onze
website.
Het bankrekeningnummer van de stichting is NL28
ABNA 054.14.80.634.
Mocht u naar aanleiding van deze nieuwsbrief vragen,
opmerkingen of suggesties hebben, neem dan contact
met ons op. Voor contactgegevens, zie het eerste blad
onder ”Contact”.
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