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Elkaar tot een hand en voet zijn 

In de vorige nieuwsbrief schreef ik al dat we 

Oekraïense vluchtelingen proberen te helpen. 

Moeder Katia is hier ruim 3 maanden geweest, 

samen met haar dochter Nastia van 12 en zoon 

Mark van 8. 24 juni konden ze naar familie in 

Florida vertrekken. We hebben een bijzondere tijd 

gehad, waarin we elkaar met veel dingen konden 

helpen. Ik moest geopereerd worden en kon een 

periode niet veel doen. Katia en de kinderen 

hebben me in deze periode met alles geholpen. En 

ik kon hen helpen met alles wat ze moesten weten 

om hier te kunnen verblijven en het in orde 

maken van de dingen die nodig waren voor hun 

vertrek naar Florida.                                                                                                        

Hulpgoederen naar gezinnen in Oekraïne 

Ook zijn we doorgegaan met het sturen van 

hulpgoederen naar Oekraïne. Voor een deel 

konden we dit nu gericht naar bepaalde gezinnen 

doen. Gezinnen waarvan de huizen 

gebombardeerd waren en die niets meer hadden. 

Ze waren naar een rustiger deel in hun eigen land 

gevlucht, maar hadden geen werk meer en ook 

geen geld om eten te kopen. Nastia schreef lieve 

briefjes om bij de pakketten te doen. Een dag 

nadat de pakketten aangekomen waren kregen 

we al heel dankbare telefoontjes. 

Extra geld voor levensmiddelen 

Ondertussen ging het werk in Roemenie natuurlijk 

ook gewoon door. Het bezoeken van gezinnen en 

deze van hulpgoederen voorzien werd 

voornamelijk door Alexandru gedaan. Fijn was het 

dat we extra geld kregen om levensmiddelen te 

kopen.            

 

 

 

 

 

 

 

Hulpgoederen voor gezinnen                                                                                                    

Feestmaaltijd voor de kinderen 

Het einde van het schooljaar hebben we met de 

kinderen die elke zaterdag naar de 

huiswerkbegeleiding komen, zoals  altijd 

afgesloten met een feestelijke maaltijd. 

 

 

Wat was het lekker! 
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Spelletjesmiddag 

Daarnaast hebben we begin juni nog een feestdag 

voor de kinderen georganiseerd. Een dag met 

kinderevangelisatie, lekker eten en heel veel 

spelletjes. Zowel de kinderen als de volwassenen 

die er waren hebben genoten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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/produ

cten/roemenie/ 

• Of neem contact op met de 

thuisfrontcommissie via: 

 roemenie-tfc@ngk-veenendaal.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vriendelijke groeten vanuit Roemenië, 

 

 

 

 

 

Anneke van der Kouwe                       Alexandru  

sinds 1991 in Roemenië          projectondersteuner 
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