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 Deze brief is eigenlijk een vervolg van  brief nr.1. d.d.07-10-2019 die hoofdzakelijk 
over de Rep. Moldavië ging waar Hoeboeh op dit moment de meeste aandacht aan 
besteed. Deze nieuwsbrief gaat over Roemenië. Het is bij velen van u al bekend dat 
Hoeboeh het wat rustiger aan gaat doen in Roemenië. Dit doordat enkele 
ondersteuningsprojecten goed zelf redzaam zijn. Bij de Reformatorische 
kerkgemeenschap in Sacele, zijn we gestopt. Ook gaan er geen goederen meer naar 
project Ildiko. De school/internaat Bradet voor kinderen met een geestelijke handicap
word ook snel kleiner. Er zijn nog maar 75 kinderen. We weten dat deze kinderen 
zwaarder gehandicapt zijn dan voorgaande jaren. Het educatieve materiaal (lees 
handwerkstukjes e.d.) is hier niet meer van toepassing. Helaas is het voor de kinderen
te moeilijk om er mee te werken. Kleding en schoenen brengen we nog wel, en de 
kindercadeaus worden ook nog gemaakt in Waterland. Het bejaardenhuis Christiana 
in Sacele willen we nog wel blijven bevoorraden met kleding, voor de verkoop in hun
winkel. Zo kunnen ze zelf geld verdienen, in plaats van de hand ophouden!! Van de 
winkel alleen kan het bejaardenhuis niet blijven bestaan, dus gaat er ook sponsor geld
heen.
Voor de psychiatrie in Zarneste betaalt Hoeboeh dankzij sponsors een activiteiten- 
begeleidster. Dit word niet gedaan door de Roemeense staat, schandalig en dat in een 
EU land. Ook hier gaat Hoeboeh minderen met materiaal. Naar de Zigeunerbaptisten 
gemeente in Vulcan gaat ook geen kleding meer naar toe. Alleen nog geld voor de 
brandverzekering, stookhout en de zondagsschool. Hoeboeh is van mening dat er 
zoveel familieleden zijn uitgewaaierd over Europa, dat deze zelf kleding meenemen 
naar huis tijdens hun vakantie, moeilijke gevallen uitgezonderd natuurlijk. Bij het 
jongemoeders huis in Codlea 'Home Emanuel' blijft Hoeboeh wel helpen met 
goederen en geld. Ook de groep Alfa & Omega in Oradea blijft Hoeboeh 
ondersteunen met geld en goederen. Deze groepen zetten zich volledig in voor de 
armlastige naaste, die kan en mag je niet aan hun lot overlaten. Voor de toekomst is er
niet veel 2e hands speelgoed meer nodig, wel nieuw. (in de rep.Moldavië mag alleen 
nieuw speelgoed, schoenen en  schoolschrijf materiaal ingevoerd worden). Gebruikte 
kleding en gereedschap mag wel en wat altijd belangrijk blijft dat zijn de financiën. 
Dankzij uw giften en de acties van Hoeboeh, kan stichting Hoeboeh nog steeds de 
groepen financieel ondersteunen, ook al is het soms wel  eens een zuinige boel, maar 
vertrouwen hebben in de toekomst is een heel belangrijk punt. We gaan nu weer naar 
de dagen van het licht, Kerst. We mogen vieren dat Jezus Christus voor ons gekomen 
is, Hij is het Licht, het blijvend Licht.
Stichting Hoeboeh wenst allen een heel fijn kerstfeest en een gezegend nieuwjaar. 
Groet namens Hoeboeh Ineke en Piet de Boer. Tel. 0653932140
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Kijk ook eens op de website www.hulpoosteuropamonnickendam.nl 
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