
Roemenië en Republiek Moldavië actueel.    Nieuwsbrief st. Hoeboeh april 2018 nr.2
Project bezoek en transport in RO. Op 12 maart arriveerde de trailer met 100 m3 aan 
goederen op het eerste losadres, in Oradea bij Alfa & Omega is 20 m3 aan goederen 
gelost. A & O verdeeld de goederen in Oradea en omgeving. A & O is een actieve 
Roemeense groep, ze organiseren kinderkampen, ondersteunen kansarme kinderen uit
omliggende dorpen om te kunnen studeren, bouwt en verbouwt huisjes van 
minderbedeelden, die door omstandigheden  in de ellende verzeilt zijn geraakt. Het 
tweede losadres is het particuliere bejaardenhuis  'Christiana' 40 m3 in Sacele. Dit 
huis groeit, ze gaan weer bouwen. Hoeboeh heeft dankzij grote giften kunnen 
bijdragen bij renovatie, de personenlift, geisoleerde vensters en wasruimte. Nu mag 
Hoeboeh bijdragen dankzij wederom grote giften aan de nieuwbouw van een 
koffie/thee room, ook pasanten zijn hier welkom. Beneden het koffie/restaurant en 
boven een huiskamer voor de bewoners. De 40m3 aan goederen van Hoeboeh is 
incontienentie materiaal, bedden en kleding ect. Wat niet gebruikt word door het 
bejaardenhuis, b.v. de fietsen en het gereedschap en veel kleding word verkocht in de 
winkel van 'Christiana'. Dit geeft arbeid en inkomsten voor het bejaarden huis. Het 
derde losadres is in Cristian. De goederen die hier zijn gelost, zijn bestemd voor de 
psychiatrie in Zarneste, Bradet, de kerk in Sacele, de zigeunerkerk in Vulcan, Home 
Emanuel in Codlea en nog enkele kleine projecten.In Sacele zijn we gestopt met twee
projecten, één project het aanleveren van goederen aan de kerk in Sacele, het tweede 
project is Ildiko ook in Sacele, het aanleveren van goederen en gestopt met salaris 
ondersteuning. Dit is in gezamenlijk overleg gedaan. In Bradet de school voor 
gehandicapte kinderen, is Jolanda gelukkig weer de directrice. En kan Hoeboeh door 
gaan met aanleveren van goederen. Anders moest Hoeboeh hier helaas stoppen, 
vanwege desinteresse van de tijdelijke directrice. In het psychiatries ziekenhuis in 
Zarneste is aan alle bewoners weer een presentje uitgedeeld. Ook de incontinentie en 
kleding en educatief materiaal waren weer welkom. In de Zigeuner kerkgemeenschap
heeft de voorganger grote zorgen, hijzelf word oud, en ook de oudsten en diakenen 
vertrekken naar het buitenland om te werken. En toch zitten er in de kerk heel veel 
kinderen, en kinderen hebben de toekomst, toch ? Nu het jonge moederhuis 'Home 
Emanuel', het nieuwe gebouw voor dagbesteding is zo goed als klaar. Er is nu geld 
achtergelaten om de buitenkant nog te isoleren. En hierna start Home Emanuel met 
een nieuwe cv instalatie voor  hout en gas. Dankzij een grote gift kan Hoeboeh dit 
bekostigen. Ook word er gedacht aan zoncolectoren, eventueel met een kleine 
verbouwing. Dit alles moet gebeuren om de EU norm te kunnen halen. Zie voor meer
informatie over de projecten, de website van Hoeboeh. 
www.hulpoosteuropamonnickendam.nl  In de volgende nieuwsbrief  bezoeken we  
Moldavië. Groet namens Hoeboeh Ineke en Piet de Boer.

http://www.hulpoosteuropamonnickendam.nl/

