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Aardappels 

Elk jaar krijgen we via het project “Land voor 
voedsel”  van stichting Help ons Helpen zo’n 10 
ton aardappels om kansarme gezinnen van een 
wintervoorraad te voorzien.  De aardappels 
worden verbouwd in de provincie Covasna. De 
afgelopen zomer heeft het veel geregend in 
Roemenië. Als gevolg daarvan is in Covasna een 
dijk doorgebroken en kwam er  meer dan 2 
meter water op het land te staan.  Het water 
zakte snel, maar de aardappelplanten werden 
verstikt door de laag modder die achter bleef.  
De oogst was daardoor veel kleiner dan anders.  

 
 

We kregen dit jaar 1 ton. We hopen binnenkort 
nog een voorraad aardappels te kopen, om de 
gezinnen toch nog wat extra te geven. Extra 
giften hiervoor zijn van harte welkom!  

 

 

 

 

Kachelhout 

Na een mooie herfst werd het half november 
ineens heel koud. Gelukkig lukte het nog net 
voor die tijd om de armste gezinnen van 
kachelhout te voorzien. 

 
 

Kerstpakketten 

Op het moment zijn we bezig met het maken van 
kerstpakketten voor de gezinnen.  Een paar 
weken houden we alle aanbiedingen in de 
supermarkten in de gaten om zoveel mogelijk te 
kunnen kopen. Als extraatje krijgen de gezinnen 
o.a. worst, kaas, koffie, thee, chocola, limonade-
siroop, fruit, afwasmiddel e.d.                                 

 

 

  

Ondergelopen aardappelveld 

 

Alexandru brengt kachelhout 

 

Warmte in de koude winter…. 

 

Kerstpakketten voor de gezinnen! 
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Een paar dagen geleden werd ik door de tandarts 
waar we met veel kinderen geweest zijn gebeld. 
Zij is begonnen om speelgoed en kleding in te 
zamelen om de kinderen deze maand cadeau te 
geven. 

Voedselpakketten inzameling in Nederland 

We ontvangen elk jaar in januari een 
voedseltransport van de Stichting Help ons 
Helpen uit Katwijk. Hiervan kunnen we bijna het 
hele jaar de voedselpakketten vullen, die de 
gezinnen ontvangen. 

Begin december is de jaarlijkse  voedsel- 
inzamelingsactie gestart bij de Hoogvliet 
in Katwijk. Op zaterdag was ook een groep NGK-
ers uit Veenendaal behulpzaam. Na 2 dagen 
inzamelen konden 570 dozen ingeladen worden. 
Geweldig! Ook vlak voor Kerst zal er nog een 
inzameling gedaan worden door de Stichting 
HoH bij een andere supermarkt in Katwijk. 

 

Door de NGK in Veenendaal is in de afgelopen 
weken ook kleding ingezameld. Deze kleding is 
verdeeld over de dozen (om ze op te vullen) en 
gaat mee op transport. 

Rekeningnummer 

Stichting Help ons Helpen heeft een speciale 

rekening voor ons werk. Het nummer is:  

NL52 INGB 0008 3746 46.  

Mocht u uw bijdrage nog overmaken naar het 

algemene nummer van de Stichting of naar de 

rekening van de diaconie van de NGK, dan zou 

het fijn zijn als u dat kunt wijzigen. Het geld is dan 

direct op de goede plek, dat scheelt weer wat 

werk. 

 

Terugblik 2018 

Hoewel het jaar met veel problemen begon, 
kunnen we terugzien op een jaar met veel 
zegeningen. We willen iedereen, die daar op wat 
voor manier  dan ook aan heeft meegewerkt, 
hartelijk bedanken. Maar bovenal willen we God 
danken en u Zijn zegen wensen voor het nieuwe 
jaar! 

 

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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