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Het is al weer een hele tijd geleden dat Stichting Hoeboeh een nieuwsbrief 
rondstuurde. Dit komt helaas door persoonlijke omstandigheden. Er is in maart/april 
geen bezoek aan Rep. Moldavië en Roemenië gebracht. Ook de acties stonden op een
laag pitje.         

In september is er een bezoek gebracht aan Roemenië en Rep. Moldavië met 4 
personen en tevens een goederen transport van 100 kub. Ongeveer 2/3 van trailer was
voor Roemenië, de rest voor Moldavië. Aangezien Moldavië buiten de EU ligt, 
hadden we te maken met douane formaliteiten en extra importregels. De reis verliep 
voorspoedig, zowel aan de grens als het vrijgeven van de goederen.

In Moldavië ondersteund Hoeboeh 3 projecten. Een project in Rascaetie-Noi betreft 
opvang van hulpbehoevende ouderen en kinderen uit kindertehuizen. De verzorging 
is goed voor zowel de ouderen als kinderen. Dit is een particulier tehuis. Hoeboeh 
heeft hier in het verleden financieel geholpen bij de nieuwe aanbouw. Nu ondersteunt
Hoeboeh nog met goederen en kleine financiële donaties.                                           

Het 2e project is in Purcarie, een gaarkeuken voor kinderen uit kansarme gezinnen 
( het alcohol gebruik is in deze streken zeer hoog. Oorzaak geen werk en 
uitzichtloosheid). De kinderen krijgen na school een warme maaltijd. Er is 
gelegenheid voor huiswerk begeleiding en ruimte voor sport en spel. Gelegenheid om
even kind te mogen zijn. De voorganger had het lemen kerkje hiervoor beschikbaar 
gesteld en omgebouwd voor de kinderen. Hoeboeh kon deze verbouwing dankzij u 
bekostigen. Hoeboeh helpt nu nog financieel en met goederen.                 

Het 3e project is in Caplanie een project voor opvang van ouderen en kansarme 
kinderen. Dit project is op dit ogenblik een speerpunt voor Hoeboeh. Voor de ouderen
zijn 2 huisjes met elkaar verbonden. Het gebouwtje is nog lang niet af, maar er 
verblijven al 7 tot 10 ouderen. De ouderen moeten wel bijdragen aan de kosten van 
onderhoud 2000 MD lei dit is 100 euro per maand. De meeste ouderen halen net aan 
de 1500 MD lei = 75 euro. De leider van dit project is zeer idealistisch. Hij heeft 
achter het tehuis 2 grote tunnelkassen voor het kweken van groente. Nu wil de leider 
een boerderij opzetten om zoveel mogelijk zelfvoorzienend te zijn. Zelf heeft hij 3 
koeien met melk en kaas voor de ouderen en varkens, kippen en geiten. Het vlees wat
nodig is voor de oudjes gaat in de vriezer. De rest wordt verkocht op de markt. Aan 
de overkant van het ouderen huis heeft hij een huis voor jongeren, maar het geheel is 
nog lang niet af. De idealist wil het allemaal zo snel mogelijk in orde maken. Er staan
oudjes op de lijst, en voor de kinderen wil hij ook zo snel mogelijk een thuis bieden. 
Hij heeft met zijn vrouw al 3 kinderen opgenomen in hun eigen huis. Het was een 
teleurstelling voor hen dat Hoeboeh aangaf dat ze deze idealistische werken 
financieel niet kan bijhouden. Hoeboeh is ook maar een kleine stichting. Er is 
afgesproken dat we stap voor stap verder gaan eerst het ouderen huis afbouwen, dan 
het jongerenhuis en daarna de op te zetten boerderij. Hoeboeh vindt het een voorrecht
om met deze idealisten te mogen en kunnen optrekken. Dit zijn voorvechters van 



recht en vrede een voorbeeld voor velen. 
Volgende nieuwsbrief over Roemenië volgt t.z.t.

Let op acties Hoeboeh: 
01-11-2019           Bingo boerenhemel te Overleek.
09-11-2019           Markt in Zuiderwoude.
December 2019    Kerstmarkt weeshuis.
Januari 2020         Boerenkool eten.

Vriendelijke groet namens Stichting Hoeboeh, de reizigers Jan en Jannie Bark en 
Ineke en Piet de Boer.
Tel. 0653932140.


