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Alweer bijna een jaar voorbij, de tijd gaat snel. Er is ook veel gedaan en gewerkt in en voor 
Roemenië en de Rep. Moldavië. En niet alleen door Hoeboeh, ook door de mensen zelf in 
RO en Rep.MD. Voor het jonge moederhuis 'Emmanuel' was in 2017 een hele grote gift 
binnengekomen. Dit om de complete CV instalatie te vernieuwen, gaskachel en een 
houtkachel en de complete vernieuwing van de leidingen. Na toch wel wat spannende 
maanden (komt dit financieel goed? is de instalateur wel te vertrouwen?) is alles piekfijn in 
orde gekomen, wat toch een hele geruststelling is. Deze zomer waren er niet veel moeders, 
nu de winter komt zal het wel veranderen. Er zijn moeders die te kennen heben gegeven 
liever met kind onder een brug of in een doos te bivakkeren dan in een opvang tehuis te 
verblijven. En als de kinderbescherming dan ingrijpt, dan zijn ze verbaasd en boos. 
In de school voor gehandicapte kinderen Bradet, heeft Hoeboeh in november een compleet 
interieur voor een snoezelruimte gebracht. Dit materiaal stond al een tijd in opslag in de 
schuur in RO. De leiding wist precies wat de bedoeling was. Deze zomer was er een groep 
uit UK en had ongeveer hetzelfde materiaal mee. Maar na 14 dagen laden zij alles in om 
weer naar een volgende school te gaan. De leiding was niet blij dat alles weer wegging. Ze 
waren dus zeer verrast dat Hoeboeh aankwam met ongeveer hetzelfde materiaal. Grote 
ballenbak, hangmatjes, grote spiegels, waterborrel machine met 4 kleuren, dag en nacht 
imitatie, langzaam draaiende discobal ect ect.
Het bejaardenhuis 'Christiana' gaat binnenkort bouwen, er zijn genoeg middelen om te 
beginnen, ook Hoeboeh kan dankzij opgespaarde giften speciaal voor dit doel ook bijdragen
aan de bouw. Er zijn nu 85 bewoners in het huis. 25% van de bewoners zijn sociaal 'zwak'.
Hoe is het nu in de zigeuner Baptistenkerk?. Elke keer zien we toch weer nieuwe gezichten. 
Deze kerkelijke gemeente blijft Hoeboeh voorlopig nog wel steunen met geld voor de 
diaconie, zondagsschool en stookhout ect. En met kleding, fietsen en ander materiaal.
Hoe het is met Alfa & Omega, heeft u gelezen in nieuwsbrief nr.3. Een lange brief door 
A&O zelf geschreven, maar het lezen zeer de moeite waard. Hoeboeh heeft afscheid 
genomen van 2 projecten: de Reformarorische kerk gemeente, die in de ogen van Hoeboeh 
nu toch wel zelf suportend is, en Ildiko Gosuly waar Hoeboeh een salaris betaalde tijdens 
actieviteiten begeleiding in bejaardenhuis 'Christiana'.Voor de psychiatrie in Zarneste word 
nog èèn keer in NL een cadeau gemaakt. Daarna moeten de aktieviteiten begeleidsters het 
zelf doen. Hoeboeh brengt wel de bananen en de materialen om een cadeau samen te stellen.
Rep. Moldavië: Dit zijn prachtige projecten waar Hoeboeh komt. Het enthousiasme straald 
van de mensen af. We weten het, alles is er armoe troef. De gaarkeuken voor 30 kinderen in 
Purcarie draait geolied. In het bejaardenhuis (12 ouderen) en kinderopvang (13 kinderen) in 
Rascaètie-Noi, heeft de directrice de wind eronder maar ze is rechtvaardig. En bij Viorel en 
Tanja in Caplani vordert ook gestaag hun bejaarden en kinderhuis. Al deze mensen geven 
hun volle inzet voor de minder bedeelde, geweldig. Hoeboeh gaat in 2019 ook met materiaal
naar Rep. Moldavië. De grensformaliteiten en de importeisen zijn nogal heftig in dit land.
De stichting Hoeboeh wil een ieder bedanken voor de steun, op wat voor manier ook, om de
medemens in nood te helpen. Namens al deze mensen bedankt voor u hulp. Wij wensen u 
namens Hoeboeh en alle vrijwilig(st)ers gezellige feestdagen en een Gezegend 2019.            
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