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Bedankt! 

Aan het begin van het jaar wil ik graag beginnen 

om mede namens alle mensen die geholpen 

worden, iedereen heel hartelijk te bedanken 

voor alle hulp het afgelopen jaar. Daarnaast 

wensen we u een gezegend 2020. 

 

Aardappels 

In oktober kregen we aardappels om uit te 

delen voor de winter. Gelukkig was de oogst 

goed dit jaar. Sanyi heeft ons in 3 ritten 

ongeveer 5 ton aardappels gebracht, om aan de 

gezinnen te geven. Het komt regelmatig voor 

dat dit door mensen als “manna uit de hemel” 

wordt gezien.  

 

Motorzaag 

In een wijk waar nieuwe flats gebouwd worden 

ontdekten we een jong stel met 2 kleine 

kinderen in een krot. Er was aan alles gebrek.  

Een van de problemen was brandstof voor de 

winter. In de buurt liggen de bomen voor het 

oprapen, omdat ze gekapt worden voor de 

nieuwbouw. We hebben dit gezin een 

motorzaag gegeven, zodat ze de bomen in 

stukken kunnen zagen, en als brandhout 

gebruiken. Verder wordt het gezin natuurlijk 

ook met levensmiddelen en kleding geholpen. 

Kerstpakketten 

In december hebben we heel wat 

boodschappen gedaan om zoveel mogelijk 

gezinnen een kerstpakket te bezorgen.  Het is 

zowel voor de ouders als voor de kinderen een 

feest om de pakketten uit te pakken.  

 

 



 

Nieuwsbrief Roemenië Anneke & Alexandru 
Januari 2020 

 
 
Behalve de gebruikelijke basislevensmiddelen 

kregen ze deze keer o.a. ook koffie, snoep, kaas, 

worst, margarine, sinaasappels, limonadesiroop 

en wasmiddel. 

 

Hulpgoederentransport 

Begin januari kwam het jaarlijkse transport met 

hulpgoederen van “Help ons Helpen”.  De 

schuur staat zo vol met dozen, dat ik er 

nauwelijks een foto van kan maken.  

Voorlopig hebben we dus weer heel wat om uit 

te delen..!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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