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20-JARIG BESTAAN
Stichting Sarfath bestaat twintig jaar. Op zaterdag
27 augustus gaan we het vieren!

Voedsel
Soms ontvangen mensen met tranen in hun ogen
een voedseldoos. Lees verder op blz. 2.

De voorloper van Sarfath
is ontstaan na de
omwenteling
in
Roemenië, en direct
daarna was de nood hoog. Helaas is het nog altijd
zo dat er veel armoede in dit land is, maar wij
mogen vieren dat er inmiddels wel heel veel is
gebeurd.
Met name in het Sarfath werkgebied, de Hongaars
Gereformeerde Kerken, mochten we veel doen,
niet alleen voor de mensen in de dorpen maar ook
voor de studenten van de Theologische Hogeschool
in Cluj. Iets om dankbaar voor te zijn! We gaan dit
vieren samen met de Fundatia Ancora Salvarii, de
stichting van Inge-José Smelik die eveneens haar
lustrum viert.
In de Sarfath loods aan de Albert van ’t Hartweg 9
in Nieuwerkerk aan den IJssel vinden de
festiviteiten plaats, van 10.00 uur tot 17.00 uur.
Wat kan je zoal verwachten? Een veiling, standjes
met leuke dingen om te kopen of te eten, spelletjes
en informatiestands.

Sponsordominees
Voor het project sponsordominees zoeken we nog
nieuwe sponsors! Lees verder op blz. 3.

Mocht u nog leuke (bijvoorbeeld antieke) spulletjes
hebben die we in de veiling kunnen verkopen, laat
het even weten aan Koen Vliegenthart, 0108445501 of 06-54273323.

Dus graag tot de 27e augustus!

Materialen
Studenten van de Theologische Universiteit in Cluj
zijn erg blij met de meubels die ze krijgen. Lees
verder op blz. 2.

Moldavië
We bieden ook hulp in een deel van Moldavië. Lees
verder op blz. 4.

Materialen

›

Studenten van de Theologische Universiteit in Cluj
krijgen via Sarfath meubels. Hier een bedankbrief
van hen:
„Namens de theologiestudenten van de
Theologische Universiteit in Cluj, willen we u graag
bedanken voor uw hulp. Wij hebben het transport
gekregen en onder ons verdeeld en we waren er erg
blij mee. De meubels kunnen we goed gebruiken.
God zegent wat u doet!”
Oituz is een klein dorpje middenin de Karpaten.
Een aantal kerkleden daar kreeg voedselpakketten.

Er zijn de laatste tijd veel materialen
binnengekomen, waaronder kantoormeubelen via
een verhuisbedrijf in Ede.
We kregen verder zevenhonderd dekbedden en er
zijn matrashoezen aangeschaft. Ook schoolspullen
kwamen binnen.
Daarnaast blijven er goede contacten met de
bedrijven McGregor, Zeeman en CenterParcs.

Voedsel

›

Een dominee in Roemenië bracht ook enkele
voedselpakketten naar weeshuizen, waar een
gebrek is aan kleding, schoenen en voedsel.
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Op
bovenstaande
foto
staan
twee
gepensioneerden, die in de houtfabriek hebben
gewerkt. Deze mensen zijn arm en hebben
gezondheidsproblemen.
Het voedselpakket hielp hen, ze huilden toen ze
het kregen. Ze waren ervan onder de indruk dat
onbekenden om hen geven en iets versturen vanuit
Nederland.

“Deze effectieve ondersteuning blijft belangrijk en
noodzakelijk, want de sociaaleconomische situatie
van de meeste studenten is slecht en daardoor is
het moeilijk om de zesjarige opleiding tot predikant
vol te houden.”

Sponsordominees

›

Voor het project sponsordominees zijn we naarstig
op zoek naar nieuwe sponsors! We hopen dat
meer kerkelijke gemeenten één of meerdere
dominees in Roemenië willen gaan ondersteunen.
Een dominee krijgt 50 euro per maand en als zijn
vrouw werkt, is dat 25 euro per maand.

De voedseldozen gingen daarnaast naar een
buitenschoolse opvang.

De Theologische Universiteit in Cluj, die ook
voedseldozen krijgt:

Daar komt bij dat we nu ook sponsors zoeken voor
een aantal dominees in Moldavië. Via Inge-José
Smelik zijn een twaalftal dominees geselecteerd
die voor sponsoring in aanmerking komen. De
levensstandaard in Moldavië is nog een stuk
slechter dan in Roemenië. Voor de dominees daar,
die ook vaak veel aan evangelisatie doen, zijn het
vooral de benzinekosten die een groot stuk van
hun inkomen kosten. We hopen hier een goede
start te kunnen maken om deze dominees te
helpen. Voor informatie mail naar info@sarfath.nl .
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Een reactie van een dominee, Lehel Tunyogi, nadat
hij het geld ontving:
“Ik ben erg dankbaar. Het geld arriveerde in een
nog soberder tijd, want ik was twee weken in het
ziekenhuis en ik moest worden onderzocht. De
kosten van de medicatie zijn erg hoog, dus dit geld
hielp veel. Ik ben erg blij en dankbaar voor uw
grote gift, voor iedereen die daaraan heeft
bijgedragen.”
Ook studenten van de Theologische Universiteit
worden ondersteund. Hier een reactie van een
student:
“Ik heet Józsa Tihamér en ik ben een student aan de
Theologische Universiteit in Cluj. Bedankt voor uw
gift. Het is een grote ondersteuning voor mij.”
Hieronder op de foto de kinderclub van de kerk van
Sieu.

Moldavië

›

In het gebied waar Inge-José Smelik werkt, vlakbij
de grens met Moldavië, is een loods opgebouwd en
die is in gebruik. Hierin worden spullen opgeslagen,
die later over de grens naar Moldavië kunnen
worden vervoerd. Een gedeelte van de loods wordt
een werkplaats om aangepaste stoelen te maken.
In Iasi is een zelfstandig team opgezet, zodat IngeJosé nog meer op het platteland en in Moldavië
kan werken. Ze doet in Moldavië kennisoverdracht
en geeft cursussen, maar ze geeft ook hele
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concrete hulp door incontinentiemateriaal,
beddengoed, rolstoelen en voedsel te brengen.
Ze krijgt hulp van andere stichtingen, maar hulp
van ons blijft nodig. Vooral rolstoelen en
incontinentiemateriaal zijn belangrijk.
Voor Moldavië kunnen wij als Sarfath meer
betekenen. Zo krijgt dit land ook voedselpakketten.

Stichting Sarfath
bestaat 20 jaar!
Wilt u daarom een
extra gift
overmaken?
(NL57 INGB 0006
3180 59)
Bedankt!

Help ons, zodat wij kunnen helpen.

IBAN NL57 INGB 0006 3180 59
Hartelijk dank voor uw hulp,
namens Stichting Sarfath, Margriet van Dam
Stichting Sarfath
Secretariaat: Stoelendans 92, 2907 TE Capelle a/d
IJssel / tel. 010-4518743 / rhordijk@zonnet.nl
www.sarfath.nl
info@sarfath.nl

