
HOEBOEH in Actie!! 

De kerststukjes verkoop van 10-12 t/m 18-12-2021 was weer een groot succes. 

En we mogen zeggen dat dit komt door vele enthousiaste vrijwillig(st)ers. Door 

de Corona heeft HOEBOEH dit jaar niet veel acties kunnen uitvoeren, en is er 

dit jaar dus ook niet zoveel aan de weg ’getimmerd’.  Geen boerenkooleten, 

geen koebootvaren, geen Pipowagen weekendde, geen bloembollenverkoop, 

de sportclub geen Roemenië bingo, geen Harlingen vaar tocht, geen 

kerstmarkten in Zuiderwoude en het Weeshuis in Monnickendam. Wel had 

HOEBOEH dit jaar nog de geranium markt en de bloemstukjes verkoop tijdens 

de grote boekenmarkt in de grote kerk en kerststukjesverkoop en de oud ijzer 

verkoop en niet te vergeten het curiosa winkeltje aan de weg. Toch hebben de 

projecten in Moldavië en Roemenië er niet onder geleden. HOEBOEH kon 

dankzij het WWW project 2021, (de gezamenlijke Waterlandse diaconieën) 

financieel de bouw van de jongerenopvang in Caplani (MD) bekostigen, dat nu 

bijna afgebouwd is, en ook de ondersteuning van de gaarkeuken in Purcari 

(MD) en Rascaeti-Noi (MD) en Alfa & Omega in Oradea (RO) en de Zigeunerkerk 

in Vulcan (RO), het jonge moeders huis in Codlea (RO). Ook is er in oktober een 

volle trailer geladen voor RO en MD. Dit alles is mogelijk dankzij u, uw 

financiële ondersteuning, de gebrachte goederen, het transport enz. Altijd is er 

hulp voor kleding sortering, wagens laden enz. HOEBOEH mag zich bevoorrecht 

noemen met zoveel hulp. En volgend jaar? Kunnen de acties weer aanvang 

vinden? Eind februari 2022 te beginnen met het boerenkooleten??. De tijd zal 

het leren. Komt tijd ,komt raad. Positief blijven denken. Steunt u volgend jaar 

HOEBOEH weer? We gaan weer naar het feest van het Licht, het Licht van 

Christus, ons aller houvast.                                                                             

HOEBOEH wenst allen fijne kerstdagen en een gezegend nieuwjaar.             

Groet namens HOEBOEH, alle vrijwillig(st)ers en Ineke en Piet de Boer 

St. hulp oost europa buurtschap overleek en helpers. NL76RABO 0310725674 


