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Op de planning
Wijnactie met Pasen
2021
Bezoek naar Roemenië
in 2022?

Contact
Tijdelijk secretariaat
Mr. Lallemanstraat 97,
2841 CC Moordrecht.
E-mail
shrmoordrecht@gmail.com
Website
www.shrmoordrecht.nl
Bankrekening
NL28 ABNA 054.14.80.634
Kamer van Koophandel
24361708

Van het bestuur
Na onze laatste nieuwsbrief van november 2020 is er weer het
één en ander te melden over onze activiteiten van afgelopen
jaar.
Vanuit het bestuur is nog te melden dat ons bestuurslid Wouter
Groenendijk een zware medische behandeling achter de rug
heeft en aan het herstellen is. We hopen dat de behandeling
goed aan zal slaan en dat hij, samen met zijn vrouw Els weer
allerlei dingen kan gaan ondernemen en zijn werkzaamheden
voor de Stichting weer kan gaan invullen.
We zijn in gesprek met een nieuwe secretaris als vervanger voor
Marja Boom.
We wensen iedereen een goede kerstperiode en een gezond en
hoopvol nieuwe jaar toe.

Wijnacties
We hebben ondertussen weer 3 wijnacties achter de rug. Het
assortiment hebben we niet gewijzigd, omdat we tevreden
afnemers hebben en er nog geen aanleiding is om andere
wijnen te selecteren.
Bij de Kerstactie 2020 zijn er 71 dozen verkocht en hadden we
een prachtig nettoresultaat van € 1220,-.
Bij de Paasactie 2021 zijn er 46 dozen verkocht en hadden we
een nettoresultaat van € 790,- en bij de kerstactie 2021 zijn er
54 dozen verkocht met een nettoresultaat van € 925,-.
Fijn dat we veel trouwe en goede afnemers hebben. Hartelijk
dank voor de steun die we op deze manier ontvangen om
onze werkzaamheden te kunnen uitvoeren.

Barátos
Door de coronapandemie zijn we niet in de gelegenheid geweest
om Roemenië te bezoeken. Het was zeker het plan geweest om
Barátos te bezoeken en daar ontmoetingen te hebben. De
informatie uit Barátos is daarom beperkt.
We hebben vernomen dat het sportcomplex, wat tijdens ons
laatste bezoek in aanbouw was, nu officieel geopend is.
Om de jeugd en de oudere mensen in Barátos wat extra te geven
tijdens de kerstperiode, zijn we gewend om € 1000,- over te
maken naar de kerk van Barátos. Ook dit jaar zullen we deze
bijdrage weer leveren. Daarvoor is er dit jaar contact geweest
met de voorzitter van de kerkenraad de heer Márk László en
weten we dat het ook dit jaar weer goed besteed gaat worden.
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Körispatak
Eerder hebben we geschreven over het kerkelijk
gebouw wat gerealiseerd is door onder andere de
financiële steun van de Stichting en haar sponsors.
Het gebouw wordt nu intensief gebruikt, begrepen
we recent via een bericht uit Körispatak.
Tijdens de renovatie van de kerk werden er
kerkdiensten gehouden. Ook bij erg koud weer
worden de kerkdiensten verplaatst naar dit
gebouw.
Vijf keer per week worden er religieuze lessen en
catechisaties voor kinderen gehouden in 5 groepen.
Twee keer per week zijn er Bijbelkringen, één keer
voor de ouderen en één keer voor jonge vrouwen of
jonge stellen.
In de zomer was er een bijbelweek voor de
kinderen, dit was een programma voor de hele
week met bijbelvertellingen, liederen, spellen en
kleine versnaperingen.

De dozen met incontinentiematerialen worden door
Kati en Levi zelf uitgedeeld aan oude mensen in hun
eigen dorp.
De medisch goederen zijn deels aan de huisarts
gegeven en deels aan een beginnende huisarts
(Mrs. Galfi) in Korund.
De opbrengsten van de kledingverkoop zijn gebruikt
voor de programma’s voor de kinderen en de jonge
mensen. Een ander deel is gebruikt voor het
opknappen van de trap/pad naar de kerk.

Verder werden er ook toeristische groepen
ontvangen van verschillende Reformatorische
kerken uit Transsylvanië en werden de bezoekers
voorzien van drankjes en versnaperingen. Dit
gebeurde ook voor bezoekers van het strohoeden
museum in Körispatak. Ook naschoolse opvang zat
in de planning, maar kon door de coronapandemie
niet opgestart worden. Misschien gaat dit wel
gebeuren in een ander jaar.
Het transport in november 2020 was ook een
succes. Alle kleding (22 m3) is verkocht, waarvan
het grootse deel in het dorp zelf en het restant via
een tweedehands winkel in Odorheiu Secuiesc. De
totale opbrengst was 14.000 lei (ca.€ 2600,-), wat
duidelijk meer is dan de transportkosten die wij
betaald hebben.

Voor degene die hier eerder geweest zijn, zullen
zich herinneren dat dit een bijna onbegaanbaar pad
was.
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Op woensdagavond 8 december 2021 hebben we
weer een vrachtauto geladen met hulpgoederen,
waaronder 18m2 aan kleding. Ruim 11 m2 hebben
we van onze trouwe gevers en verzamelaars
ontvangen. Deze keer kregen we het aanbod van de
Stichting Sarfath uit Nieuwerkerk aan de IJssel om 6
m3 op te halen en mee te sturen naar Körispatak.
Deze kleding is dinsdagavond 7 december van
Nieuwerkerk naar onze opslag bij H. v.d. Dool
vervoerd.

Hierdoor hadden we weer een redelijk gevulde
vrachtwagen. We hebben weer gebruik gemaakt
van de Roemeense vervoerder van 2020, maar
helaas zijn de transportkosten flink gestegen door
o.a. brandstofkosten, verzekeringen, tol. ed.
Totaal was het dit keer ca 22m3 en 4.500 kg aan
gewicht.
Meegegaan zijn o.a. 2 m3 medische goederen, 18
m3 gebruikte kleding, een rolstoel en looprek,
gebruikte gereedschappen, enkele tafels en kastjes
en vele andere waardevolle spullen.
Het transport is voorspoedig verlopen en op
zaterdag 11 december 2021 zijn de goederen gelost
in Körispatak.
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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
incontinentiematerialen, 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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