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Tijd voor een opknapbeurt 

De ruimte waar we huiswerk maken met de 

kinderen en ook de keuken krijgen een flinke 

opknapbeurt. Dat was hard nodig, want de 

muren waren nogal aangetast door vocht en de 

vloer was ook al lang aan een opknapbeurt toe. 

Het is nog steeds warm weer en terwijl er 

binnen gewerkt werd konden we buiten in de 

schaduw van de druiven huiswerk maken. 

 
Opknapbeurt voor de huiswerkkamer 

Schoolpakketjes thuis bezorgd 

Gewoonlijk hebben we eind augustus 

schoolpakketjesdag. Een feestelijke dag waarop 

kinderen uit de gezinnen die we helpen 

schoolspullen op mogen halen. Door de 

werkzaamheden en doordat we bij mij in de 

tuin niet voldoende afstand zouden kunnen 

houden, is dat dit jaar niet doorgegaan.  We 

hebben dit jaar alles thuis bezorgd, zodat ruim 

80 kinderen toch kregen wat ze nodig hebben 

voor school. 

 
Een nieuwe tas voor school 

Weer naar school! 

14 september gingen de meeste kinderen voor 

het eerst na een half jaar weer naar school. 

Afhankelijk van de plaatselijke situatie heeft een 

aantal kinderen nog helemaal online les, veel 

kinderen afwisselend een week school en dan 

een week online en op een aantal scholen 

kunnen alle kinderen weer naar school. 

Overigens altijd met mondkapjes, omdat ze er 

hier vanuit gaan dat de kans groot is dat 

kinderen ouderen besmetten. Net als in 

Nederland waren de kinderen heel blij om weer 

naar school te gaan en o.a. hun klasgenootjes te 

ontmoeten. 
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Weer naar de tandarts 

Na een pauze i.v.m corona konden er vanaf eind 

juni ook weer kinderen naar de tandarts. 

Gelukkig maar, want we hadden weer een 

aantal kinderen met veel problemen. Deze 

problemen ontstaan bij arme gezinnen vaak 

door kalkgebrek tijdens de zwangerschap van 

de moeder. Het gebit is dan in aanleg al heel 

slecht. Op het moment wordt er een groepje 

van 5 kinderen behandeld. 

 
Dikke duim voor de tandarts :) 

 

 

 

 

 

 

Roemenië kerstpakketten actie 

Om de mensen in Boekarest een lichtpunt te 

geven met de Kerst, willen we als TFC dit jaar 

weer een kerstpakkettenactie houden. 

Doet u weer mee? Maak € 15,= of €25,= over 

op het rekeningnummer onderaan deze brief 

o.v.v. Kerstpakketten Boekarest. 

 

 Vriendelijke groeten vanuit Roemenië, 

Anneke van der 
Kouwe, sinds 1991 in 

Roemenië 

 

  

 

 

Alexandru, 

projectondersteuner 

 
Stichting Help ons Helpen 
Postbus 285  

2220 AG Katwijk aan Zee 
Reknr: NL52INGB0008374646 
o.v.v. Anneke en Alexandru 

 

Meer informatie?  

● Kijk op: 

https://www.stichtinghelponshelpen.nl
/producten/roemenie/ 

● Of neem contact op met de 

thuisfrontcommissie via: 
 roemenie-tfc@ngk-veenendaal.nl 
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