
Nieuwsbrief van stichting Hoeboeh met nieuws van de projecten in Roemenië en de Rep. Moldavië.
Deze nieuwsbrief is gemaakt door enkele leden tijdens hun verblijf in  RO en de Rep.MD.             
De trailer met 100 kuub aan goederen, is goed aangekomen en later in kleinere porties rondgebracht
naar de projecten. 
Projecten afbouwen en opbouwen. Er is voor aanvang van deze reis met het bestuur van Hoeboeh 
gesproken over de projecten in de toekomst. De st.Hoeboeh is van mening dat er enkele projecten 
zelf redzaam zijn. Sommige projecten zijn meer dan 25 jaar ondersteunt, andere 5 jaar. De 
Reformatorische kerk gemeenschap heeft veel eigen initiatief, veelal aangedragen door Hoeboeh, 
maar het werkt. Bradet de school voor kinderen met een geestelijke handicap, hebben wij als 
Hoeboeh een probleem. De directrice Jolanda Buna is teruggeplaatst en staat weer voor de klas. Met
Jolanda is 26 jaar betrouwbaar samengewerkt. En de nieuwe directrice lijkt weinig interesse te 
hebben om wat extra te doen voor de kinderen.  Ook project Ildiko stopt, hier bracht Hoeboeh altijd 
een partij kleding om uit te delen. Bij het particulier bejaardenhuis 'Christiana' komen meer 
sponsors uit RO. Dit jaar start de bouw voor een therapiezaal en een klein restaurant. Ook Hoeboeh 
betaald hier aan mee,(dankzij een grote sponsor). Er zijn ook projecten waar Hoeboeh niet kan 
stoppen. Het jonge moederhuis Emanuel. Hier draagt Hoeboeh financieel zo'n 30% aan bij, en 
financieerd de bouw van de dagopvang. In augustus gaat een gezin uit Monnickendam mee voor 
aftimmerwerk van het gebouw.  
Uit de baptisten zigeunerkerk in Vulcan trekken steeds meer mensen weg om te gaan werken in het 
buitenland. Het word hier zorgelijk. Maar ja, ieder wil een betere toekomst voor zichzelf en hun 
kinderen. De psychiatrie in Zarnesti blijft Hoeboeh bezoeken, 1 activiteiten begeleidster is 
gesponsord door een kerkelijke gemeente in Waterland. En ook met de persoonlijke presentjes aan 
elke patiënt kunnen we niet mee stoppen. Zo ook de extra kleding, linnengoed en pampers.        
Rep. Moldavië: De projecten in de dorpen Purcari en Rascaeti-noi gaan wonderlijk snel vooruit. 
Het gaarkeuken project, de nieuwbouw die Hoeboeh bekostig werkt voortreffelijk. Zo'n 30 kinderen
krijgen hier 3x in de week een warme maaltijd en huiswerkbegeleiding en tijd voor sport en spel. 
De kinderen komen veelal uit kansarme gezinnen, waar alcohol de overhand heeft. Naast het 
gaarkeuken gebouw is in 2 jaar tijd een klein kerkje gebouwd. Wij hebben begrepen dat dit 
bekostigd is door M.C.A. Moldova. Er is deze keer door Hoeboeh geld achtergelaten voor 
aansluiting van de c.v. , aardgas, toiletten en vervanging van een stuk vervallen hekwerk. Er zijn  
plannen voor buitenspeeltoestellen een voetbalveld en een grote vrieskist. Dit is voor volgend jaar.
In Rascaeti-noi zijn nog werkzaamheden bezig in het nieuwe onderkomen van kinderen uit 
kindertehuizen. Er zijn nu 12 kinderen gehuisvest. In het bejaardenhuis wonen nu 11 ouderen. De 
jongeren en ouderen wonen op één erf. Hier is geld achtergelaten voor douche en boiler, 
behandeltafel voor de doker, grote trampoline en hekwerk.
Al met al er is nog werk genoeg te doen voor Hoeboeh in RO en de Rep.MD.
Groet uit RO en Rep.MD. En goede paasdagen toegewenst namens Hoeboeh  Ineke en Piet de Boer.
Kijk ook op de website www.hulpoosteuropamonnickendam.nl 

http://www.hulpoosteuropamonnickendam.nl/

