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VA N D E
VO O R Z I T T E R
P. Eikelboom

Opnieuw bieden wij u onze
nieuwsbrief aan. Vol met bijzonder
nieuws. De afgelopen periode
wás dan ook heel bijzonder. Er
zijn echt belangrijke bedragen
binnengekomen. En met belangrijk
bedoel ik dan niet in de eerste plaats
dat het grote bedragen waren, maar
het waren bedragen die écht het
verschil maakten.

híer geven, wordt dáár God gedankt
en geprezen. De andere die mij trof
was in het korte gebed aan het einde:
‘Geef dat wij Uw goedheid met gulheid
mogen beantwoorden en blijmoedig en
overvloedig mogen geven.’.
Of, meer in woorden die voor velen van
ons bekender klinken: ‘De Heere heeft de
blijmoedige gever lief’.

V

Er zijn vele gevers onder u. Is er ook
blijmoedigheid? Dat mag gerust, want bij
de ontvangers heerst grote dankbaarheid.

oor kinderen, die nu op úw giften,
naar school kunnen. Voor mensen
uit Oekraïne, die dankzij úw giften
door onderdak konden krijgen, door
konden reizen, geholpen konden worden
bij gezondheidsproblemen. Úw giften….!
Mijn vrouw Marion en ik beginnen
op werkdagen altijd met de nieuwe
aflevering van ‘Eerst dit’, een podcast
waarin predikanten in ‘7 minuten’
een Bijbelgedeelte bespreken. Vandaag
en gisteren (23 en 24 juni) ging het over
2 Korinthe 8 en 9. Paulus schrijft daar
behartenswaardige dingen over het
geven, ons geven. Een mooie uitspraak
uit de podcast op 9 juni vond ik: ‘het
doel van ons geven is een investering
in lofprijzing en aanbidding’, dus al wij
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TO C H W E L
B IJ ZO N D E R
Pleun Eikelboom

Mei 2022 was een heel bijzondere
maand voor stichting HCR. Daarover
gaat het o.a. in deze nieuwsbrief.
Het was bijzonder voor het bestuur van
HCR. Voor mij als voorzitter, omdat ik
voor het eerst sinds de coronacrisis
weer op bezoek kon in Bacau. Maar
ook bijzonder voor mijn twee collegabestuursleden, Kees Vroegindeweij, de
secretaris van stichting HCR en Jaap
den Bleker, bestuurslid van de stichting.
Jaap was 25 jaar geleden voor het eerst
in Roemenië tijdens een werkvakantie
van stichting HCR. Kees was mede door
de coronacrisis niet eerder in Roemenië
geweest. Jaap hadden we alleen
“digitaal” meegemaakt door onze online
vergaderingen. Voor ons de ultieme
gelegenheid om elkaar beter te leren
kennen en dit te combineren met een
bezoek aan onze organisatie Asociatia
Betania in Bacau en haar directeur
André Muit.
Bezoek aan de projecten
Het is altijd weer een hele ervaring om
in Roemenië te zijn en de projecten te
bezoeken waar we ons binnen het HCRbestuur voor inzetten. In deze specifieke
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situatie zagen we de unieke manier
waarop de Oekraïense vluchtelingen
worden opgevangen. Maar ook wat
stichting HCR en Betania al jaren
betekenen voor kinderen met autisme,
voor jongeren met een beperking,
voor jonge vrouwen uit weeshuizen en
slachtoffers van mensenhandel. Zorg op
zo’n hoog niveau dat een Nederlandse
Universiteit er belangstelling voor heeft.
Je hoort van investeringen die door
een Nederlandse investeerder worden
gedaan. Investeringen die mogelijk
zijn vanwege het ondernemerschap
van André. De opbrengsten zijn voor
ons doel, de projecten voor onze
medemensen in Roemenië. De investering
blijft eigendom van de investeerder.
Business as mission, een mooi model.
We bezochten de notenverwerkingshal
en de geitenboerderij. De geitenboerderij
is een zorgboerderij. Werkelijk álles is
gericht op het verbeteren van het welzijn
van mensen die daar zelf onvoldoende
voor kunnen zorgen.
Waarom zo bijzonder?
U vraagt zich misschien af ‘wat is hier nu
zo bijzonder aan?’. En ‘waarom zou ik mijn
gift aan stichting HCR geven?’. Dat weet

je pas als je ook naar Izvoare geweest
bent, waar gezinnen in garageboxen
wonen. Dat weet je pas als je op het
Roemeens platteland geweest bent,
waar mensen in krotten wonen en waar
de meest elementaire zaken als water
en riolering maar ook goed onderwijs
ontbreken. En het wordt héél bijzonder
als de kinderen in die krotten naar school
blijken te gaan dankzij het HCR-project
‘Een toekomst voor elk kind’. Dán word
je stil, dát motiveert. In de ogen van
Kees en Jaap zag ik dezelfde vragen als
die ik zelf had toen ik er voor het eerst
was. En dan te bedenken dat er wel echt
vooruitgang geboekt is dankzij uw giften!
De kinderen gaan nu daadwerkelijk naar
school, ze leren echt, ze bouwen nu aan
een toekomst. Hún toekomst. En als ze
kunnen lezen hebben ze ook wat aan de

Bijbels en de boekjes met Bijbelverhalen
die wij graag onder hen verdelen.
Zodat ook zij weten dat er Verlossing in de
Heere Jezus mogelijk is.

H CR -P RO JECT

‘E E N TO E KO M S T
VO O R E L K K IN D ’
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KO N IN K L IJ K E
O N D E R S C H E ID IN G
Pleun Eikelboom

De verdienste van André Muit is
doorgedrongen op vele niveaus van de
Roemeense samenleving. Maar zeker
ook in de Nederlandse samenleving.
Daarom hebben we hem kunnen
verrassen bij een tweede bezoek aan
Roemenië in de maand mei. Deze keer
in Boekarest.
André was uitgenodigd door ambassadeur
Roelof van Ees om een bijeenkomst bij
te wonen over integratie van personen
met beperkingen. In werkelijkheid zou
hij worden onderscheiden als ridder in
de orde van Oranje-Nassau, waar hij
helemaal niets vanaf wist.
Samen met mensen uit het team
van André in Roemenië heeft onze
ondersteuner Henk Graafland zijn uiterste
best gedaan om de lange procedure voor
het voorstel van een onderscheiding
te doorlopen. De volhouder wint, en
uiteindelijk lukte het.
Grote verdienste voor de Roemeense
samenleving, de niet aflatende ijver om de
eer en goede naam van Nederland hoog
te houden in Roemenië en altijd bezig
om Nederlanders, vooral vrijwilligers te
boeien en te binden aan zijn missie.
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Op 25 mei vond de uitreiking plaats.
Tot zijn grote verrassing stond hij, met
een smoes naar de residentie van de
ambassadeur gelokt, opeens oog in oog
met 12 Nederlanders, waaronder het
bestuur, zijn vader en moeder, dochter
Marit, en zo’n 25 collega’s uit Bacau,
Boekarest en Iasi, de burgemeester
van Bacau, vertegenwoordigers van
de Nederlands Roemeense kamer van
koophandel en andere zakenmensen en
vertegenwoordigers van de overheid.
Heel bijzonder was het, vooral omdat
al die mensen de kosten nog moeite
spaarden om naar Boekarest te komen.

zijn en waar mensen óók dankzij de
inspanningen van André en zijn mensen
mee in aanraking komen.
De maand mei was bijzonder voor HCR
en ik wilde u daar graag in laten delen.
Het werk is inmiddels weer opgepakt, er is
nog heel veel te doen.

Kijk…dán heb je vrienden. En dát is wat
André kan, mensen aan zich binden.
De ambassadeur gewaagde van de
grote verdienste van Asociatia Betania
en zei zelfs dat hij bij zijn kennismaking
een aantal jaren geleden dacht…wie
is hier nu de échte ambassadeur van
Nederland? Daarna vond de uitreiking
van de onderscheiding plaats, met de
woorden: het heeft Zijne Majesteit de
Koning behaagd u te benoemen tot
Ridder in de Orde van Oranje-Nassau
kreeg hij de versierselen opgespeld door
ambassadeur Roelof van Ees.
Als voorzitter van stichting HCR heb ik
André ook mogen toespreken. Op de
avond voor Hemelvaartsdag nam ik
de gelegenheid om de verbinding
te leggen van onze koning, die een
onderscheiding verleent, naar de grote
Koning, die Zijn Koninkrijk in de hemel
vestigde door Zijn dood, opstanding en
hemelvaart. Wij bidden om de komst van
dat Koninkrijk, waarin geen armoede,
geen onrecht en geen zonde meer zal

De kerkdienst op Hemelvaartsdag die we
als Nederlandse delegatie in Roemenië
op een bijzondere manier mochten
meemaken begon met de belangrijkste
notie: Psalm 127: Als de Heere het
huis niet bouwt arbeiden de arbeiders
vergeefs. Dat houdt ons klein en bij de les.
En dat brengt ons ook bij de vraag of u ons
voortgaand wilt steunen met uw gebed,
uw inspanningen en uw giften. Dat laatste
is misschien wel het makkelijkst. U kunt
hierbij gebruik maken van de QR-code op
de achterkant an deze nieuwsbrief.

PS A LM 127

‘A L S D E H E E R E
H E T H U IS
N IE T B O U W T
A R B E ID E N D E
A R B E ID E R S
V E RG E E F S .’
7

E VA N G E L IS E R E N
ONDER DE MEN SEN
Luigi Rosca

1. Voor de hemelvaart zegt de Bijbel
ons over de laatste opdracht van
de Heere Jezus aan zijn discipelen.
Mattheus 28 vers 19: “Gaat dan henen,
onderwijst al de volken”. Zeker, dar
was een opdracht aan de discipelen.
Een opdracht die we in de bijbel lezen,
een opdracht die ook vandaag voor
ons geldt.
In Romeinen 1:16 zegt apostel Paulus
het volgende: “Want ik schaam mij het
Evangelie van Christus niet; want het
is een kracht Gods tot zaligheid een
iegelijk die gelooft.”
De opdracht van de Heere Jezus “gaat
dan henen” wordt door vele gezien
als “grote opdracht” omdat we de
verlossing door het geloof en offer van
de Heere Jezus verkondigen. Persoonlijk
zie ik het als een grote eer die de Heere
Jezus ons gegeven heeft.
2. Over de bezoeken die ik aan de
gezinnen breng, met als wens om met
hen het evangelie te delen, zal ik u
enkele ervaringen vertellen. Op een
dag was ik bij een verlamde vrouw die ik
al verschillende keren bezocht had en
die me elke keer met vreugde ontving.
Die dag was haar schoondochter
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toevallig aanwezig, en omdat ik haar
het evangelie wilde vertellen, vroeg ik
de verlamde oude vrouw: “Hoe kunnen
je zonden vergeven worden?” De vrouw
antwoordde: “Door mijn lijden. Ik ben
al vele jaren verlamd en betaal dus
voor mijn zonden.” Ik had dit antwoord
niet verwacht, maar ik benaderde ook
geduldig de jonge vrouw die aanwezig
was en vroeg: “Heb je gezondigd?”
“Ja, veel,” vertelde ze me. Ik pakte de
hand van de oude vrouw en zei: “Uw
schoondochter heeft gezondigd en
is gezond. Betekent dat ze verloren
gaat? Houdt God niet ook van haar?”
De oude vrouw wist niet goed wat ze
tegen me moest zeggen. Toen zei ik
tegen hen beiden: “We betalen niet
voor de vergeving van zonden, maar
het werd betaald door de Heere Jezus
toen Hij voor ons aan het kruis stierf.”
Ook vandaag leeft Hij en wil dat we Hem
door geloof in ons hart accepteren.”
Ik zag de glimlach op de gezichten van
de twee vrouwen, die het goede nieuws
van het evangelie begrepen.
3. Niet lang geleden bezocht ik een familie
die ik eerder had bezocht, toen ik
wegging, bij de poort, liet de vrouw me

een nabijgelegen huis zien, en om me
ervan te overtuigen dat ze geloviger
was dan de mensen die daar woonden.
Ze vertelde me: “In dat huis woonden
twee ouders met twee kinderen en hun
opa. Nu leeft alleen opa nog. De ouders
en kinderen kregen een auto-ongeluk
en waren op slag dood.” Ik schrok ervan
en zei: ‘wat een tragedie! Dat God ons
daarvoor moge bewaren!” De vrouw
ging verder: “Ja, maar zie je wat een
huis ze hebben? Om het op die manier
te bouwen, hebben ze het gestolen en
werden ze gestraft.” Ik hield haar snel
tegen en zei: “Mevrouw, ik ben geschokt
over wat u me vertelt. We zijn allemaal
schuldig voor God, ook al hebben we
niet allemaal dezelfde dingen gedaan.
Als God ons zou straffen voor wat we
in het leven hebben gedaan, zou Hij
ons allemaal zwaar moeten straffen in
dit leven. Deze vrouw wilde toch het
laatste woord hebben en zei tegen me
toen ik afscheid van haar nam: “Weet
dat God niet slaapt.” Een paar dagen

later kwam de dame heel verdrietig
naar me toe, en ik vroeg haar: “Wat
is er gebeurd?” Ze zei tegen me, mijn
man heeft beroerte gehad. Hij ligt
verlamd in bed, heb je misschien luiers
voor hem?’’ Ik gaf haar de luiers die we
via de hulptransporten uit Nederland
binnenkrijgen, een paar dagen later
bracht ik ook een rolstoel voor deze
man zodat hij toch naar buiten kan.
Ik sprak met deze man en leerde hem
bidden en verzekerde hem dat de liefde
van Christus alle dingen kan oplossen.
Deze ervaring raakte me diep en is een
les voor ons allen dat we voorzichtig
moeten zijn bij alles wat we zeggen
en denken.
Laten we de Heere Jezus belijden, die zei:
En zie, Ik kom haastiglijk en Mijn loon is
met Mij, om een iegelijk te vergelden,
gelijk zijn werk zal zijn. Openbaringen
22 vers 12.
Ik wens u allen Gods zegen toe.
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W E R K E L IJ K H E ID
IN RO E M E N IË
André Muit

Roemenië blijft de armste lidstaat
van Europa. 41,5 % van de kinderen
in Roemenië dat is 1,5 miljoen
kinderen leven in mensonwaardige
omstandigheden, Geen zicht op een
fatsoenlijk leven, geen zicht op goede
medische voorzieningen en geen zicht
op een betere toekomst! Zelfs geen
zicht op een goede maaltijd per dag!
- 4 van de 10 Roemeense kinderen
worden getroffen door sociale en
educatieve isolatie en gebrek aan
fatsoenlijke levensomstandigheden;
- Geweld treft 1 op de 2 Roemeense
kinderen, en seksueel misbruik
van kinderen is het meest onder
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gerapporteerde negatieve
sociale fenomeen;
- 45% van de meisjes onder de 15 jaar
die moeder zijn geworden in EU-landen
komt uit Roemenië;
- 76.170 kinderen hebben ouders die
naar het buitenland zijn gegaan om
te werken, van wie 21.024 volledig
verstoken zijn van ouderlijke zorg, dat
zijn officiële cijfers. Niet officieel liggen
deze aantallen stukken hoger.
Stichting HCR besteed heel veel aandacht
aan onderwijs voor deze kinderen door
het project “Toekomst voor elk kind”
Het project ‘Toekomst voor elk kind’ heeft
als doel om kinderen uit arme gezinnen
in moeilijke situaties een maandelijkse
schoolbeurs te bieden.
De selectie van kinderen vindt plaats aan
de hand van een sociaal onderzoek aan
het begin van een nieuw schooljaar, of
als vervolg van een eerder schooljaar,
waar onze specialisten beoordelen of het
kind in aanmerking komt voor een beurs.
Wij meten de resultaten van deze steun
door contact te houden met de scholen.
Daardoor komen we te weten of het kind
daadwerkelijk naar school gaat. Met het

kind of de jongere hebben we maandelijks
contact over zijn of haar schoolresultaten
en over eventuele moeilijkheden die het
onderwijsproces in de weg kunnen staan.
Het afronden van een schooljaar zien we
als een belangrijk resultaat. Vooral omdat
we kennis hebben van de situatie binnen
de gezinnen en weten dat er zonder steun
geen onderwijs gevolgd wordt.
Dat maandelijks contact met het kind
realiseren we door het kind elke maand
de beurs bij onze organisatie op te halen.
Ze vullen dan een formulier in wat ze
moeten tekenen en daarna krijgen ze
het geld. Dat gaat allemaal een soort van
“gepland” en is een uitermate geschikt
moment om met de kinderen te praten.
Dat doet onze maatschappelijke werker
die ook contact met de school houdt.
En dan het allerbelangrijkste punt: Ook
onze evangelist, Luigi Rosca, praat dan
met de kinderen en brengt hen en hun
gezinnen in contact met het Evangelie.
De gesprekken met de kinderen worden
vervolgd met een huisbezoek waar verder
van de gelegenheid gebruikt wordt
gemaakt om te zaaien in de arme en vaak
gesloten gemeenschappen. Evangelist
Rosca behoort tot de Biserica Evanghelica
Romana (BER), een behoudende groep
binnen de Roemeense Christelijke kerken.
Dat is ook het mooie extra element van dit
project: openingen zijn vaak eenvoudiger
te vinden via de kinderen. De materialen
die zij daarbij uitgereikt krijgen zijn
afkomstig van de GBS en bijvoorbeeld de
boekjes door ds. Meeuse.
De kracht van dit project is dat we
kinderen en jongeren in Roemenië een

kans bieden om onderwijs te kunnen
volgen. Veelal kinderen uit arme dorpen
of wijken. Niet uit een gemeenschap,
maar kinderen die zonder deze steun geen
enkele kans zouden maken. Deze steun
maakt het verschil voor de toekomst van
deze kinderen en jongeren. Dan hebben
we ook het sterkste punt: de kinderen
en jongeren komen op deze manier uit
een uitzichtloze situatie naar zicht op
een toekomst. De zwakke punten liggen
in de hoek van de situatie binnen de
gezinnen. Door ervaringen weten we
dat steun vanuit de gezinnen bijna niet
mogelijk is. Dan voelt het soms als een
verantwoordelijkheid om de kinderen op
langere termijn te steunen zodat ze alle
cyclussen ook werkelijk af kunnen ronden.
Het kost € 50 per maand om een kind
onderwijs te bieden en € 575 per jaar.
We betalen 10 maanden schoolbeurzen
en € 75 voor boeken, schriften en
andere schoolmaterialen.
De vader van Ioana, een van de kinderen
die we door uw hulp een betere
toekomst kunnen bieden schrijft ons het
volgende daarover:
“Wij zijn bijzonder dankbaar dat God naar
ons omkijkt in ons moeilijke bestaan. Deze
schoolbeurs is heel belangrijk voor ons.
Het maakt het verschil van wel of geen
onderwijs volgen. Misschien ziet haar
toekomst er straks wel beter uit. Ioana
heeft goede resultaten op school en is heel
gemotiveerd in alles wat ze doet. Ik wil van
deze gelegenheid dan ook gebruik maken
om mijn en onze dank over te brengen aan
iedereen die dit mogelijk maakt voor mijn
Ioana. Ik wens u Gods zegen toe”
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V LU C H T E L I N G E N
( V E R VO LG )
André Muit

V

ia diverse kanalen hebben we
u verteld dat we sinds begin
maart vluchtelingen uit Oekraïne
opvangen. Het was een komen en gaan van
vluchtelingen, sommigen reizen door naar
andere landen in Europa en komen bij ons
tot rust, via alle mogelijke en onmogelijke
wegen proberen we deze mensen te helpen
om Op juiste bestemmingen te komen.
Anderen weten totaal niet wat ze moeten
doen en komen soms met ernstig zieke
kinderen bij ons binnen. Bijna dagelijks
staan er ambulances bij ons voor de deur
om medische hulp te bieden. Na meer
dan 3 maanden is het allemaal anders.
We hebben nu een groep vluchtelingen
die voor langere tijd bij ons verblijven.
We hebben 30 plaatsen beschikbaar, 20 in
Hostel Holland en 10 plaatsen in een huisje
op het terrein van Betania.
Leerzaam
We hebben ontzettend veel geleerd de
afgelopen tijd. Het onderdak bieden aan
vluchtelingen en de uitdagingen waar
we mee te maken krijgen zijn nieuw voor
ons. Het is een complex gebeuren. Op een
gegeven moment kwam er via collega
organisaties een bericht binnen dat er
280 kinderen met beperkingen met hun
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begeleiders onderweg waren uit Kiev naar
Roemenië. Niemand heeft de capaciteit
voor zoveel kinderen met beperkingen
en in rolstoelen. Met collega organisaties
en overheid hebben we uiteindelijk
oplossingen kunnen vinden. Maar u kunt
zich wel enigszins voorstellen wat een
uitdagingen dat zijn en wat een inzet

er gevraagd wordt van iedereen naast
onze dagelijkse activiteiten. Ook bij ons
verblijven op dit moment kinderen met
beperkingen.
Best Heftig
De meeste vluchtelingen komen met een
kleine koffer of een plastic zak met spulletjes bij ons binnen. Ze hebben werkelijk niets en zijn financieel niet in staat
om ergens te verblijven. We kopen van
de donaties dus alles wat nodig is: voedsel, medicijnen, spullen voor persoonlijke hygiëne, beddengoed, handdoeken,
babyvoeding, luiers, maandverband,
kortom alles wat nodig. Dan is er soms
een tandarts nodig of een specialist
(arts) Eigenlijk alles wat je in een
gezin nodig hebt is ook nodig
voor deze moeders en kinderen.
De kosten die wij als organisatie voor onderdak en voedsel
maken zijn € 22,50 per persoon per dag. Zo’n € 5000,- per
week. Dankzij uw gift aan het
noodfonds wat opgezet is door
stichting HCR, waar veel mensen ruimhartig aan bijdragen,
kunnen wij de vluchtelingen
uit de Oekraïne helpen! Onze
waardering en bijzondere dank
aan allen die hun steen en
steentje bijdragen zodat we
ook dit werk kunnen doen!

‘D e m ee st e
vl uc ht el in ge n ko m en
m et ee n kl ei ne ko ff er
of ee n pl as ti c za k
m et sp ul le tj es bi j on
s
bi nn en .’

mensen die helpen bijzonder dankbaar
zijn voor de hulp die ze krijgen. Midvila
uit Mikolajiv liet een berichtje achter: Ik
wil jullie, het hele team, uit de grond van
mijn hart bedanken voor alle vriendelijkheid en menselijkheid waarmee jullie
iedere familie uit Oekraïne omringen.

We vertellen de mensen ook
hoe op welke manier we het
geld binnenkrijgen en de
waardering is groot. Elke dag
zeggen ze ons wel dat ze alle
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H C R N IEUWS E N
PE N N IN G M E E S TE R
Bijdrage vluchtelingenhulp
door fondsen
Na het begin van de oorlog werd Asociatia
Betania geconfronteerd met een stroom
vluchtelingen. HCR heeft toen onder
u en daarbuiten actie gevoerd om te
helpen. Inmiddels is de situatie in Bacau
gestabiliseerd en zijn er voldoende
andere financiële middelen van de grote
internationale hulporganisaties zoals
WarChild en OxfamNovib.
De actie wordt dan ook beëindigd.
De verbluffende totale opbrengst is
geweest € 90.000 bijeengebracht
door 200 giften. Al het geld is 1 op
1 overgemaakt naar Asociatia Betania.
Allen heel hartelijk dank.
Verkoping en ontbijtactie werkgroep “
IJssel en Lek”
Deze wekgroep heeft altijd 2 specifieke
dingen in het voor jaar, de verkoping
(deze keer nog online ) en de ontbijtactie.
Al jarenlang is dit zo en de opbrengsten
liegen er niet om. Ook is de wens wel om
in 2023 een verkoping en rommelmarkt
te houden op het Tuyterplein als de
omstandigheden het toelaten. De datum
is meestal begin maart. Nu nog even
over de opbrengsten van de online
verkoping dat is geworden € 10.725,- en
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van de ontbijtactie € 2,979,- beide forse
bedragen waarvoor het bestuur hartelijk
dankzegt. Ook de vele vrijwilligers
die hiervoor in touw waren heel
hartelijk bedankt
Online verkoping Maartensdijk
De aktieve groep zag ook dit jaar
weer kans een online-verkoping te
organiseren. Naast deze verkoping
organiseren ze nog tal van activiteiten
zoals de dakgotenactie enz. maar dat is
voor het najaar. Deze verkoping bracht
het mooie bedrag op van € 6.400,- De
samenwerking met de zorgboerderij
Nieuw Toutenberg is prima en ook op
de afhaaldag werden daar de schapen
geschoren wat altijd veel bezoekers
trekt. Voor een hapje en drankje kon je
daar ook terecht waarvan gretig gebruik
werd gemaakt. Allen die hieraan hebben
meegewerkt hartelijk dank
Bijdrage Kringloopwinkel Wateringen
De stichting waaronder de
kringloopwinkel valt houdt jaarlijks een
avond om de jaaropbrengst te verdelen
onder goede doelen. Het was op 11 mei
jl. een indrukwekkende avond met al
de vertegenwoordigers van stichtingen
waarvan we nog nooit gehoord hadden.
Ook als HCR mochten we een cheque
van € 3.000,- in ontvangst nemen en

mochten we ook in het kort vertellen
wat er in Roemenië (in Bacau en
omstreken) gebeurd. We hebben deze
stichting hartelijk bedankt almede Cok
Stekelenburg onze kontaktpersoon.
Presentatie
De gehouden presentatie op 16 mei in
de Rehobothschool te Kootwijkerbroek
voor de groepen 7 en 8 bracht het mooie
bedrag van € 250,- euro op waarvoor
hartelijk dank.
Zomerfair van Terdege in Barneveld
Deze fair op het van Schaffelaarterrein
die gehouden wordt van 3 t/m 6 augustus
biedt heel wat keuze mogelijkheden.
Er staan veel kraampjes waaronder ook
een van HCR die bemant wordt door
vrijwilligers uit Staphorst en uit ander
plaatsen. Van harte uitgenodigd om de
stand te bezoeken.

Vrijwilligersavond
De planning is die op D.V. 29 september
te houden in Ochten. Nadere informatie
zoals agenda en tijdstrip volgens nog via
de gebruikelijke kanalen.

Binnen de Stichting HC
R zijn een
aantal werkgroepen ac
tief. Dit
zijn enthousiaste vrijwilli
gers die
activiteiten ontplooien
ten behoeve
van de stichting. De me
dewerk(st)
ers van de werkgroepe
n hebben
geen ander doel dan he
t helpen en
ondersteunen van de pro
jecten in
Roemenië. Zonder hulp
van deze
vrijwilligers had er tot nu
toe nooit
zoveel tot stand kunnen
komen.

Wie wordt onze Penningmeester?
Wij zijn als bestuur op zoek naar een persoon die deze vrijwillige job op zich wil nemen.
Werken voor een stichting als HCR is een mooie invulling en geeft voldoening als je als
bestuur mee mag werken wat daar in Bacau mogelijk gemaakt wordt door steun uit
Nederland. Een groot deel van de administratie is geautomatiseerd zodat de tijd die
hiermee gemoeid is meevalt. De vergaderingen van het bestuur zijn ca. acht keer per jaar
en afhankelijk van zaken die aandacht vragen. Online vergaderen is de afgelopen tijd
aan de orde geweest gezien de beperkingen. Dit heeft ook voordelen wat betreft reistijd
en kosten.

Is uw interesse gewekt neem dan kontakt op met onze voorzitter
Pleun Eikelboom te bereiken op: 06-11159687 of met de secretaris
Kees Vroegindeweij op: 06- 53444791
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