
Hoeboeh actueel.                                                             November 2022 

Een goede reis naar Moldavië en Roemenië. Start 24-09- 2022. Ook de 

vrachtauto met 90 m3 aan goederen is goed aangekomen. Het is jammer dat 

de 6 m3 met incontinentie materiaal, niet is meegegaan. Het kon niet op tijd 

geleverd worden. We verwonderen ons elke keer hoe deze mensen zich 

inzetten voor hun medemens. In februari 2022 waren deze 3 projecten één der 

eerste die hulp verleende aan de vluchtelingen uit Oekraïne. HOEBOEH kon 

dankzij u gulle giften deze projecten steunen, wat vluchtelingenhulp betreft. 

Ook de renovatie werken kon financieel doorgang. Het jongeren opvanghuis in 

Caplanie is zo goed als gereed. ± 14 kinderen komen in december hier wonen. 

Weeskinderen en verlaten kinderen zullen hier gehuisvest worden.  

In Roemenië ondersteund HOEBOEH de groep Alfa & Omega met geld en 

goederen. Financieel ondersteund HOEBOEH Het jonge moedersopvanghuis in 

Codlea , de psychiatrie in Zarnesti, de Zigeuner Baptistengemeente in Vulcan en 

de school van kinderen met een achterstand “Bradet” in Sacele. 

Hier een lijstje van wat er zoal meegaat naar Moldavië. Vanaf 2023 hoeft niet 

ieder kledingstuk geteld te worden, dan gaat het per doos. Broeken 1443, 

jassen 553, truien 1488, linnengoed 793, T-shirts 1366, jurk/rok 600, bloezen 

574, mutsen/sjaals 292, schoolmat. 9 dozen, naaimach. 4 x, handgereedschap 

20 dozen, schoenen (nieuw) 35 paar, verband 5 dozen, huishoudelijk mat. 20 

dozen, educatief 18 dozen, hygiëne mat.3 dozen, schoolmeubels 48 x, fietsen 

18 x, voetbalspel, rollator/rolstoel 21 x, wasmiddel 672 kg, pingpongtafel, 

incontinentie 9 dozen, Kinderwagens/Maxi-Cosi 16 x. Ect ect.  

Dankzij u en alle acties kan HOEBOEH dit volhouden.                                       

Groet namens HOEBOEH de reizigers Jannie en Jan Bark en Ineke en Piet de 

Boer. 

Nieuwe actie 16 en 17 december Kerststukjes, RO walnoten, RO jam 

MD en RO honing, MD vruchtensap (home made), creatief huisvlijt 

verkoop op Overleek 16. De mooiste artikelen voor betaalbare 

prijzen, natuurlijk bij HOEBOEH, waar anders?? 

U krijgt nog bericht van de openingstijden.                                                                                                                                           


