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Levensmiddelen: er is in voorzien! 

In de vorige nieuwsbrief schreef ik dat er dit jaar 

geen levensmiddelentransport kan komen en 

dat het hartverwarmend was hoeveel mensen 

extra geld gegeven hebben om levensmiddelen 

te kopen. In de loop van januari kregen we nog 

meer, ook vanuit Roemenie zelf. Zowel geld als 

diepvriesproducten, 7 ton extra  aardappels en 

verschillende conserven. Geweldig zoals er in 

alles voorzien wordt. 

 

Sami werkt aan zijn achterstand 

Sami is 11 jaar. Hij moest van school 

veranderen. Op zijn nieuwe school waren ze 

veel verder met rekenen en engels. Hij komt 

sinds een paar maanden 3 keer per week bij mij 

huiswerk maken, om zo geleidelijk de 

achterstand in te halen. Hij komt altijd graag en 

doet goed zijn best. Maar het meest geniet hij 

toch van de zaterdagen, als de andere kinderen 

er ook zijn.                                                                              

 

 

En ook de andere kinderen komen graag, altijd 

al, maar nu nog meer, omdat ze op deze manier 

nog andere kinderen ontmoeten. I.v.m. corona 

krijgen de kinderen 5 weken paasvakantie, maar 

ze hebben zelf besloten dat ze ook in de 

vakantie willen komen. 

 

Hulp bij gebrokenheid 

Begin januari brak ik een handwortelbeentje. 

Een botje wat moeilijk geneest, waardoor ik 

maar beperkt kon werken. Gelukkig gaat het nu 

weer de goede kant op. Ik ben bezig met 

fysiotherapie en hoop over een paar weken 

weer alles te kunnen.  

 

Ik kreeg van allerlei kanten hulp, zo kwam Aurel 

(80 jaar jong) een paar dagen in de tuin werken, 

was het voor de huiswerkkinderen een feest om 

dozen uit de schuur te halen, plat te stampen 

en in zakken te doen en stond Samuel 

onverwacht ineens op de stoep. Samuel kwam 

15 jaar geleden regelmatig voor 

huiswerkbegeleiding. Hij vertelde me nu dat hij 
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en zijn broertjes en zusjes dankzij ons werk een 

leuke kindertijd hadden gehad en dat hij nu 

wilde komen helpen.                                                                                                                                                                       

Voor Alexandru was deze periode wel extra 

druk, maar gelukkig lukte het om alles door te 

laten gaan. 

 

 

 

 Vriendelijke groeten vanuit Roemenië, 

 

Anneke van der Kouwe, 

sinds 1991 in Roemenië 

 

  

 

 

Alexandru, 

projectondersteuner 
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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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