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Samen dienen !!

H

et werk van onze stichting in Roemenië en Moldavië wordt met
christelijke bewogenheid gedaan. We weten ons geroepen om te

dienen en om door te geven. Allen die op welke manier een bijdrage
leverden, zodat wij kunnen dienen en doorgeven, hiervoor hartelijk
dank.

Een gift aan onze stichting
is volledig aftrekbaar voor
de belastingdienst. Wij
zijn een ANBI instelling.
Doordat wij een volledige
vrijwilligers organisatie zijn
komt elke euro ten goede
aan de hulpverlening in
Roemenië en Moldavië.

STICHTING PUTTEN-ROEMENIË-MOLDAVIË

www.sprm.nl

Heer, wat een voorrecht
om in liefde te gaan,
schouder aan schouder
in uw wijngaard te staan,
samen te dienen, te zien wie U bent,
want uw woord maakt uw wegen bekend.
Refrein:
Samen op weg gaan, dat is ons gebed,
als een volk, dat juist daarvoor
door U apart is gezet.
Vol van uw liefde, genade en kracht,
als een lamp, die nog schijnt in de nacht.
Samen te strijden in woord en in werk.
Een zijn in U, dat alleen maakt ons sterk.
Delen in vreugde, in zorgen, in pijn,
als uw kerk, die waarachtig wil zijn.

Nieuwe website
Na jaren van trouwe dienst was onze
website aan een opfrisbeurt nodig.
Inmiddels is hij weer up to date.
Op onze website kunt terecht voor
relevante informatie over onze stichting, zoals projectnieuws, foto’s en
ons financiële jaarverslag. Ook treft
u hier een contactformulier aan voor
eventuele vragen en een aanmeldingsformulier indien u de kinderen
in Casa Filadelfia periodiek wilt
ondersteunen.

Transportreis Roemenië
april 2015

I

n alle vroegte is de vrachtwagen op maandag 20 april jl.
vertrokken. De vrachtwagen werd ook dit jaar weer door Van de

Brug Internationaal Tanktransport, beschikbaar gesteld. Het lijkt al
heel gewoon, elk jaar weer. Maar het is zo bijzonder, dat ervaren
we steeds weer als we mensen spreken vanuit andere plaatsen in
ons land waar ook hulp geboden wordt in Oost-Europa. Daarom is
een bijzonder woord van dank wel op zijn plaats voor de firma Van
de Brug; zonder hun hulp kunnen wij niet helpen. Achter het stuur
zitten beurtelings Dick Reyersen en Evert Loedeman; zeer ervaren
chauffeurs die ook dit jaar weer een week vakantie opnemen voor
het hulpgoederentransport naar Roemenië. Mannen bedankt !!
De reisgroep met leden van de Stichting, bestaande uit Henk Bout,
Bertina van Oostende en Gerard Maaskant, vertrekt een dag later.
In Timisoara wordt de reisgroep omgehaald door Menno Schouten,
onze tolk. Met name in de contacten in Remetea en Valea Lui Mihai

Opbrengst vlaaienactie JV
De vlaaienactie van Jeugdvereniging
Heb dan de waarheid en de vrede
lief was dit jaar wel heel succesvol.
De gerealiseerde opbrengst bedroeg
maar liefst €3.700. Tijdens een
vergadering van onze stichting op
dinsdag 14 april kwamen Jan van
Oostende en Rinske van den Hazel
ons het bedrag symbolisch overhandigen. Van de opbrengst hebben wij
prachtige instrumenten kunnen kopen
voor de kinderen van het kindertehuis
Casa Filadelfia in Ghiroda. Van het
resterende geld wordt nog een jaar
lang een bijdrage geleverd aan de exploitatiekosten van het kindertehuis. U
zult begrijpen dat Ingrid van de Velde
blij verrast was met de geweldige opbrengst van deze actie. Nogmaals onze
dank aan alle jongelui die zich vol ijver
hebben ingezet om deze geweldige
opbrengst te realiseren.

merken we dat een goede tolk onmisbaar is om te komen tot goede
afspraken. Vaak denken we elkaar begrepen te hebben, maar later
hebben we vaak moeten constateren dat ieder zijn eigen beeld erbij
heeft gehad. Onze tolk Menno is daarom van onschatbare waarde
en hij is daarbij gelijk erg onder de indruk van ons werk, waardoor
hij minimaal zijn kosten bij ons in rekening brengt.
We bezoeken achtereenvolgens kindertehuis Casa Filadelfia
in Ghiroda, Remetea en Valea Lui Mihai. De mannen op de
vrachtwagen nemen nog een partij riet mee uit Hongarije voor de
Fa. Van Winkoop. We zijn dankbaar voor deze retourvracht die zo
ook weer ten goede komt aan de hulpverlening in Roemenië.
Bezoek Remetea
We worden weer hartelijk ontvangen door de familie Szigeti. De
situatie in het dorp is niet zoveel veranderd. Wel zien we dat de
molen die in 1999 door onze stichting is geplaatst, inmiddels niet
meer draait. Er groeit een generatie op van jongere boeren die
niet meer met paard en wagen hun graan komen malen. Dominee
Szigeti geeft aan dat er al nagedacht wordt hoe de molen
anders kan worden gebruikt, bijvoorbeeld voor het maken van
zonnebloemolie. We blijven met ze mee denken. Ook bezoeken
we nog de basisschool van het dorp; een enthousiaste directeur
geeft een rondleiding door zijn school. De schoolmaterialen
zijn redelijk op orde, wel is er behoefte aan wat beter
schoolmeubilair; we zeggen toe ons best hiervoor te doen. Na
een prachtige tocht door de bergen vervolgen wij onze reis.
Op bezoek bij een oude bekende
Tijdens onze reis bezoeken we dominee Istvan Viscky, een
oude bekende van de Stichting. In het verleden hebben wij in

zijn gemeente Parhida hulp verleend en is daar een gemeentezaal
gebouwd. Inmiddels staat dominee Istvan Viscky in Osorhei. Een
dorpje onder de rook van de grote stad Oradea. We onderhouden
nog steeds contacten met hem; hij heeft een heel groot netwerk in
Roemenie. Met vragen of problemen kunnen we altijd een beroep
op hem doen. Behalve predikant is hij ook journalist, en heeft dan
ook een duidelijke visie op de gebeurtenissen in zijn land en in de
wereld. We zijn bij hem op bezoek om afspraken te maken over
het transport van hulpgoederen naar Casa Filadelfia in Ghiroda.
Om brandstofkosten te besparen zijn de goederen voor dat
kindertehuis namelijk in Oradea gelost. Ds.Istvan Viscky heeft een
kleine vrachtwagen geregeld om de hulpgoederen naar Ghiroda te
brengen. We maken afspraken onder een voortreffelijke maaltijd die
zijn vrouw heeft klaargemaakt. Ook komen we onder de indruk van
het vele werk dat deze ‘bouwpastor’ heeft verricht; een vervallen
kerk is weer in zijn oude luister hersteld.
Dokter Maricka in Valea Lui Mihai
Het laatste adres wat we bezoeken. We moeten even wachten omdat
dokter Maricka nog op bezoek is in de naastgelegen stad. We lopen
een stukje door het dorp en brengen een bezoek aan de Hongaars
Gereformeerde Kerk in het dorp. Hier wordt pijnlijk duidelijk dat de
verhoudingen tussen Maricka en de kerk in het dorp niet goed zijn.
Zij ondervind ook veel tegenwerking van de kerk bij haar sociale
projecten in het dorp. Later in het gesprek met Maricka wordt ons
dat ook wel weer duidelijk. De opbrengst van het transport zal
geheel besteed worden aan het kindertehuis voor gehandicapten,
nog steeds een verstoten groep in de Roemeense samenleving.

Kassenproject Caplani

T

ijdens onze najaarsreis naar Moldavië in 2014, hebben we
broeder Viorel een gift overhandigd voor zijn kassenproject.

Het doel van dit project is om groenten te kweken voor de
maaltijdvoorziening van bejaarden (tafeltje dekje). Daarnaast
is het een mooie dagbesteding voor werkloze ouders waarvan
de kinderen naar de dagopvang bij Viorel komen. Kortom een
prachtig en nuttig project.
Viorel is direct aan slag gegaan met als prachtig resultaat dat er
nu al voor het eerst geoogst is!

Kledinginzameling
april 2015
Het was weer een drukte van
belang in De Arendshof. Heel veel
dozen en zakken met kleding van
uitstekende kwaliteit werden weer
gebracht. De vele vrijwilligers zijn
er weer uren druk mee geweest.
Alles is keurig gesorteerd in dames,
heren en kinderkleding. Schoenen
en speelgoed wordt daarbij apart
gehouden. Zonder al deze vrijwilligers is het gewoon niet mogelijk om
de vrachtwagen vol te krijgen. En
vol kwam de vrachtwagen; ongeveer
20 Kuub moest weer in de opslag
worden gebracht omdat de vrachtwagen tot de nok toe vol zat.
Hout is leven!
Tijdens de strenge winters in Moldavië is hout letterlijk leven. In de vorige
nieuwsbrief hebben we om uw steun
gevraagd. Aan deze oproep heeft u
breed gehoor gegeven. We mochten
maar liefst €5.000,- ontvangen. Hiermee hebben we vele gezinnen kunnen
helpen. Hartelijk dank voor uw geweldige steun!
Deze hulp bleek in zo’n enorme behoefte te voorzien dat we besloten hebben ook voor de komende winter een
Hout is Leven actie op te zetten. oproep
gedaan voor een houtproject U Dit was
een overweldigend succes. Er is ruim
€5.000,- euro

Een kindertehuis voor
verlaten kinderen
Wordt donateur!

S

inds 2014 hebben wij contacten met kindertehuis Casa Filadelfia
in Ghiroda. Kinderen die er alleen voorstaan, kunnen in dit

kindertehuis in liefde opgroeien en worden opgevoed met de
bijbel. Daar worden zij liefdevol opgevangen door Ingrid van
de Velde, die hier haar levensdoel heeft. Zij leert de kinderen te
ervaren dat ze geliefd zijn. Maar zij worden ook gewezen op hun
verantwoordelijkheid in de maatschappij. Maar vooral worden zij
bekend gemaakt met het evangelie van Jezus Christus. De financiële
situatie van het kindertehuis is zorgelijk; de exploitatie kan maar
nauwelijks sluitend gemaakt worden.

Wordt donateur en meld u aan
via onze vernieuwde website www.sprm.nl
tten
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Als u een van de projecten wilt steunen kunt u uw bijdrage
overmaken op NL31 RABO 0384 1222 13
t.n.v. Stichting Putten-Roemenië-Moldavië onder
vermelding van de projectnaam.

Hans Alderliesten, Halvinkhuizerweg 68 • tel. 358779
Henk Bout, Davelaarsgoed 30 • tel. 353759
Kees Doppenberg, Papiermakerstraat 32 • tel. 06-22463869
Bernard-Paul Hakkenberg, Torenlaan 12 • tel. 350468
Gerard Maaskant, Bijsterense Slagen 12 • tel. 353888
Bertina van Oostende, Vervoornstraat 8 • tel. 360489
Wijmie Rozendaal, Verzetslaan 6 • tel. 358664

