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Vijf ton aardappels! 

In oktober kregen we 5 ton aardappels om 
onder gezinnen te verdelen. Voor Alexandru 
weer een hele sjouw, maar dat doet hij graag, 
en als je ziet hoe dankbaar mensen zijn is 
moeheid snel vergeten. Een aantal gezinnen 
noemt de aardappels het hemelse manna. Ze 
eten ze dan ook vaak 3 keer per dag. 

 

Alexandru zet zijn schouders eronder! 

 

Werkloos door een bouwongeluk 

Het gezin P. bestaat uit vader, moeder en 7 
kinderen (de oudste en de jongste staan niet op 
de foto). De vader heeft 2 jaar geleden een 
ongeluk gehad. Hij werkte in de bouw. Op een 
gegeven moment brak het balkon waar hij 
werkte af. Hij viel en kreeg zo’n 1000 kg beton 
op zijn benen. Zijn benen waren allebei 
verbrijzeld.  

 

 

 

 

Na operaties en revalideren kan hij inmiddels 
weer een klein stukje lopen. Maar hij kan nog 
niet werken, zodat ze voorlopig nog van een 
uitkering rond moeten komen. Ze zijn dan ook 
heel dankbaar voor de hulp die ze krijgen. 

 

De kinderen van de familie P. 

Kerstpakketten 

Het was fijn dat we weer veel kerstpakketten 
konden maken: 80 grote pakketten voor 
gezinnen en 120 kinderpakketjes. Een hele klus, 
maar het is elk jaar weer geweldig om te zien 
hoe blij de kinderen en hoe dankbaar de ouders 
zijn. De ouders zijn vaak verbaasd dat mensen 
uit het buitenland aan hen denken en hen 
helpen, terwijl mensen in hun eigen omgeving 
dat niet doen. Ze ervaren het echt als een 
zegen. 

 

De kinderen zijn heel blij met de knuffeltjes in het pakket 
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In een zigeunerdorpje waar Alexandru geweest 
is het niet verstandig om het dorpje in te rijden. 
Vandaar dat kinderen naar de auto kwamen om 
een pakketje op te halen. 

 

Pakketten uitdelen bij de auto 

Voedselpakkettenactie  

In Katwijk is door de Stichting Help ons Helpen 
dit najaar bij 2 supermarkten een inzameling 
gehouden. De opbrengst was enorm, begin 
januari gaan daarom een groot aantal 
voedselpakketten op transport. Wij zullen deze 
in Boekarest en omgeving weer uitdelen, het is 
hard nodig in de winter.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terugblik op 2021 

O.a. door de gevolgen van corona was het niet 
altijd een makkelijk jaar, maar gelukkig kon het 
werk steeds doorgaan. We willen iedereen die, 
op wat voor manier dan ook, bijgedragen heeft 
om het werk te kunnen doen dan ook hartelijk 
bedanken.  

Gods zegen gewenst 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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