
Stichting Kind in Oost-Europa 

Nieuwsbrief 
Januari 2019 

 

Nr 43 

 

   NL60 RABO 0331 8784 61      -    www-kind-in-oost-europa    Handelsregister 41168591    -   coy1@planet.nl     

 

 

           

 

         Hout, een eerste behoefte in  winter.    

Tijdens ons bezoek in december 2018 hebben wij de armoede en uitzicht-

loosheid, waar veel mensen in moeten leven, van dichtbij ervaren. Dankzij 

uw sponsoring kunnen we een 30-tal gezinnen maandelijks ondersteunen. 

       Bericht van Anna 
 

Felix had twee erg drukke dagen, Hij en 

Pastor Marian (mijn vader) verdeelden 

hout onder de arme gezinnen. Het is in 

Roemenië nu erg koud. Er is vuur nodig 

om het huis te verwarmen voor de kin-

deren. Ja, volwassenen zijn beter be-

stand tegen de kou, maar onze harten 

gaan uit naar de kleine kinderen… zij 

lijden onder de kou. We kennen een 

familie met acht kinderen, die met z’n 

allen in één kamertje slapen, omdat ze 

het zich  niet kunnen veroorloven om 

vuur te maken in twee kamertjes. Deze 

familie vroeg ons enkele dagen geleden 

om hout voor tenminste twee dagen. De 

pallet met hout die bezorgd werd was 

een grote hulp voor hen. 

De meeste mannen uit deze arme gezin-

nen werken in de bouw. ’s Winters is er 

niet genoeg werk en zijn ze thuis. Hout is een eerste behoefte in de winter. Dit is voor hen de grootste strijd.  De 600 lei 

(130 euro) per pallet hout is voor hen erg duur. Felix heeft in vier dorpen aan 27 families hout gegeven. Hij kent een deel 

van deze families en de anderen heeft hij ontmoet in december toen het team uit Holland voedselpakketten uitdeelde in een 

dorp met veel arme mensen. Pastor Marian (mijn vader) vertelde de mensen dat God goed is en dat Hij van ze houdt en dat 

Hij Zijn kinderen niet alleen laat in hun nood. We werden verrast  om kinderen en een paar volwassenen uit deze gezinnen 

in de kerkdienst te mogen verwelkomen. Voor de kinderen een mooie gelegenheid om een lied te zingen dat ze geleerd had-

den op onze (zaterdagse) school. 

Wij willen u bedanken voor de hulp aan de mensen in nood uit onze gemeenschap. Dat God u zegene, en zal belonen voor 

uw goedheid. Al de mensen die hout ontvingen waren blij met deze hulp.  De foto’s spreken voor zich. 

         Alle collectanten en sponsors hartelijk bedankt ! 


