Nieuwsbrief nr. 1 2020 stichting Hoeboeh.
Geen reis naar de projecten in Rep.Moldavië en Roemenië dit voorjaar.
Enkele leden van Hoeboeh, wilden vertrekken op zondagmorgen 15-3-2020. Met dat
coronavirus, gaan we wel of gaan we niet. Het werd dus we gaan niet, dit virus heeft
nog wel een staart. Eigenlijk zijn we wel twee beetjes gefrustreerd. Er moest geld
mee voor de bouw in Caplanie in Rep. Moldavië. Er moet gebouwd worden, en het
geld komt van Hoeboeh. Per bank zou zo mooi zijn, al ware het niet dat de bank in
Moldavië erg veel provisie rekent. En daar zijn we toch niet mee bezig met z'n allen,
met de akties en de giften die we ontvangen om een bank te gaan spekken. Het
idealisme van de mensen van de projecten willen we graag stimuleren. Als we wel
gegaan waren zaten we nu vast in Roemenië, konden we niet verder naar MD en ook
niet zo makkelijk terug. We hadden plannen om in Moldavië de maten op te nemen
voor rvs spoel- bakken en rvs groente snijtafels, die we dan kunnen aakopen bij een
tweedehands groothandel in Leende voor een redelijke prijs. En waar we het beste de
120 schooltafel setjes kunnen brengen. En vragen hoe het is gegaan met de verdeling
van het transport in september 2019. Of er nog veranderingen in aantal moet komen.
Het persoonlijke contact, zeg maar face to face is toch het beste wat er is. (alleen nu
even niet met dat coronavirus) We blijven natuurlijk positief denken, al hoor je
sommige doemdenkers dat het coronavirus nog wel een hele tijd aan zal houden. We
maken toch plannen, voor als het even kan, toch in juni/juli op pad te gaan. Dan kan
de afbouw het bejaarden en jongeren huis toch nog een heel eind gereed komen voor
de winter weer toeslaat. Het is zo mooi werken met de mensen van de projecten in
Rep. Moldavië. Het open zijn, het directe, het doen, zonder omhaal van veel woorden
vertellen wat je wil gaan ondernemen . Of het nu de gaarkeuken is in Purcarie, of het
bejaarden en jongeren opvang in Rascaetië-Noi, of het bejaarden en jongeren opvang
in Caplanie.
U heeft het natuurlijk al wel begrepen, de brocantemarkt in de grote Kerk in
Monnickendam, waar ook Hoeboeh met een tafel aanwezig zou zijn . Gaat door
het coronavirus op 28 maart niet door.
Wat vooralsnog wel doorgaat is de Geranium verkoop, u betaald dan per bank,
en Hoeboeh zet de bestelling bij u voor de deur. Geranium folders ziet t.z.t.
tegemoed.
Vriendelijke groet en pas goed op uzelf en u naaste, namens Hoeboeh Ineke en Piet
de Boer

