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Een gezegende aardappeloogst 

De aardappeloogst was goed dit jaar. Sanyi, de 
aardappelboer, had gezegd dat we 8 ton zouden 
krijgen. Maar uiteindelijk was de oogst nog 
groter dan hij verwacht had en kregen we ruim 
10 ton. Een enorme zegen in een tijd dat heel 
wat mensen het extra moeilijk hebben. 

 

 

Kerstpakketten: broodnodig! 

De familie H. bestaat  uit vader moeder en 4 
kinderen. De oudste is de deur uit, de andere 
drie zitten nog op school. De vader kan niet 
werken i.v.m. zijn gezondheid. De moeder 
probeert zoveel mogelijk te verdienen door 
huishoudelijk werk voor anderen te doen. 
Normaal gesproken kunnen ze het net aan 
redden, maar door corona wordt de moeder 
bijna nergens meer gevraagd om te komen 
werken en kunnen ze niet meer 
rondkomen. Zomaar een voorbeeld van mensen 
die het extra moeilijk hebben in coronatijd. 
Reden voor ons om een oproep te doen om 
zoveel mogelijk mensen een kerstpakket te 
geven. Er kwam veel geld binnen, uit Nederland, 
en deze keer ook uit Finland. We konden 77 

gezinnen een groot pakket geven en daarnaast 
kregen 100 kinderen (van het geld uit Finland) 
een pakketje met speelgoed, een boek, 3 paar 
sokken, snoep, een pakje drinken en fruit. 

 Blije reacties op de kerstpakketten 

Zomaar wat reacties van mensen: 

• Gisteren heb ik gebeden of God me een 
teken wilde geven dat hij nog van me houdt 
en nu staan jullie voor de deur. 

• Heeft een engel jullie ingefluisterd wat we 
nodig hebben? In het pakket zit alles wat 
we zo graag wilden kopen. 

• Gods zegen voor alle mensen die hieraan 
bijgedragen hebben! 

• Sami van 11 kreeg voor het eerst in zijn 
leven mandarijntjes en danste van 
blijdschap omdat er een spelletje in zijn 
pakketje zat wat hij al zo lang graag wilde 
hebben. 
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Corona in Boekarest 

Het aantal 
coronagevallen is 
heel hoog in 
Boekarest. Officieel 
kwamen er de 
eerste helft van 
december dagelijks 
tussen de 1500 en 
2000 gevallen bij. In 
werkelijkheid is het 
aantal gevallen veel 
hoger. Veel mensen 
durven niet naar een 
ziekenhuis te gaan 
en de teststraten 
zijn veel te duur. Ook Alexandru moest op een 
gegeven moment in quarantaine.  Gelukkig 
kwam er hulp voor het bezorgen van de 
pakketten. Voor de zekerheid zijn we bij veel 
gezinnen niet binnen geweest, maar kwam er 
iemand naar de auto om het pakket op te halen. 

 

Hartverwarmend, de extra giften voor de 
voedselactie! 

Stichting Help ons Helpen houdt elk jaar in 
december een voedselactie en in januari krijgen 
we dan een transport met levensmiddelen, 
waarvan we het hele jaar kunnen uitdelen aan 
arme gezinnen. Door de lockdown kon de actie 

helaas niet doorgaan en komt er dus ook geen 
transport.  Het is hartverwarmend hoeveel 
mensen al geld hebben gegeven, zodat we in 
Boekarest levensmiddelen kunnen kopen. Extra 
giften zijn uiteraard nog steeds van harte 
welkom op onderstaand rekeningnummer.  

Voor 2021… 

We willen iedereen die ons werk het afgelopen 
jaar weer gesteund heeft hartelijk bedanken en 
wensen iedereen een gezegend 2021! 

Vriendelijke groeten vanuit Roemenië, 

 

Anneke van der Kouwe, 

sinds 1991 in Roemenië 

 

  

 

 

Alexandru, 

projectondersteuner 
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Meer informatie?  

• Kijk op: 

https://stichtinghelponshelpen.nl/proje

cten-in-roemenie/  

• Of neem contact op met de 

thuisfrontcommissie via: 

 roemenie-tfc@ngk-veenendaal.nl 


