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Hulpgoederen 

Begin januari kwam het transport met de in 

december ingezamelde hulpgoederen aan. Zo’n 

700 verhuisdozen met levensmiddelen  en een 

flinke voorraad kleding.  Met een groepje 

mensen was de vrachtwagen in 2 uur 

uitgeladen, een zware, maar ook altijd weer 

gezellige klus. Nu kunnen we voorlopig weer 

mooie grote voedselpakketten maken om uit te 

delen. 

 

Ook zijn er veel knuffeldieren waar de kinderen 

uit de gezinnen heel blij mee zijn. 

 

Bezoek 

Regelmatig komen er mensen vanuit Nederland 

op bezoek die dan ook graag wat voor gezinnen 

willen doen. Zo mochten we in februari grote 

pakken pampers kopen voor een aantal baby’s. 

De baby’s zelf beseften het natuurlijk niet, maar 

de moeders waren er heel blij mee. 

 

Granny Daniela 

Veel mensen hebben in januari een filmpje van 

Granny Daniela gezien. Een vrouw van 72 die 

nadat ze meerdere hersenbloedingen heeft 

gehad verlamd op bed ligt en verwaarloosd 

werd. Heel fijn is het dat er een sponsor voor 

haar is gevonden. Daniela was ook onder de 

indruk toen ze hoorde dat er in Nederland in de 

kerk voor haar gebeden is. Gelukkig wordt er 

inmiddels wat beter voor haar gezorgd. 

 

 

Voorjaar 

De winter viel al vroeg in dit jaar. Fijn was het 

dan ook dat veel mensen hebben bijgedragen 

aan de verwarmingskosten van gezinnen. 

Inmiddels is het gelukkig echt voorjaar, zodat er 

niet veel meer gestookt hoeft te worden. 
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Daniel 

In februari werd ik op straat gegroet door een 

man. Hij vroeg me of ik hem nog kende. Het 

bleek Daniel te zijn, die uit een gezin komt wat 

we jaren geleden geholpen hebben. Daniel 

vertelde me dat hij inmiddels getrouwd is en 

een eigen bedrijfje heeft. Ook met zijn broers 

en zussen gaat het goed. Hij zei dat ze nog altijd 

dankbaar zijn voor de hulp die ze gekregen 

hebben. 

Auto 

Deze maand werden we gezegend met een 

nieuwe auto, waar we heel  dankbaar voor zijn. 

Er passen ruim 3 keer zoveel 

levensmiddelenpakketten in als in ons oude 

autootje. In de eerste plaats danken we God 

natuurlijk, maar daarnaast willen we ook de 

(voormalige) NGK van Katwijk, Car center 

Sleeuwijk en de fam. Snoek bedanken voor al 

hun inzet en medewerking. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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