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Door Corona zijn veel verenigingen, stichtingen, bedrijven en ook particulieren
bijna tot stilstand gekomen. Het was het afgelopen jaar haast een omgekeerde
wereld. Weinig of niets was mogelijk. Opletten was het motto! De stichting
Hoeboeh is dankzij diaconieën, bedrijven en particulieren en de extra acties
niet tot stilstand gekomen. En daar mogen we dankbaar voor zijn. Het was in
2020 toch mogelijk om de projecten in Roemenië financieel te ondersteunen.
A & O in Oradea, de psychiatrie in Zarneste, de zigeunerkerk in Vulcan en het
jonge moedershuis Emanuel in Codlea. Dit kon gebeuren via bankopdrachten.
Voor Rep. Moldavië was het een ander verhaal. Niet per bankopdracht, maar
via de groep SPRM Putten kon Hoeboeh toch financiële ondersteuning bieden.
Ook het transport kon doorgang vinden in totaal 100 kuub voor RO en Rep.MD.
Met de bevriende Roemeense chauffeur kon Hoeboeh enveloppes met geld
meegeven voor de projecten in Rep. Moldavië en dit is ook goed gegaan. Het is
wel heel vervelend dat er geen leden van Hoeboeh naar de projecten konden
gaan. Het persoonlijke contact is zo heel belangrijk, ook voor de mensen daar.
Dat ze weten dat we gezamenlijk schouder aan schouder staan voor de minder
bedeelde medemens. Wij hier en zij daar. Bij het bejaarden project in Caplanie
in Moldavië. Daar kunnen maar 13 mensen terecht, er wonen nu 20 ouderen.
De leiding laat de mensen niet aan hun lot over, ook al gaan zij over hun
maximum. De afbouw van dit bejaardenhuis en de bouw (renovatie) van de
kinderopvang aan de overkant van de weg gaat ook gestaag verder. De
gaarkeuken voor kinderen in Purcarie draait naar Corona omstandigheden
redelijk. En de bejaarden en kinderenopvang in Rascetie-Noi werkt. We hopen
en bidden dat we dit jaar weer naar de projecten kunnen gaan. Schouder aan
schouder. Hoeboeh wil een ieder die Hoeboeh in wat voor vorm dan ook
ondersteund heeft in 2020, heel hartelijk danken. Ook wensen wij u allen een
gezegend 2021.
Ook al zijn we maar een kleine stichting, met z’n allen kunnen we heel veel.
Vriendelijke groet namens Hoeboeh en alle vrijwillig(st)ers, Ineke en Piet de
Boer

