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In memoriam Siem van den Dool 
 

 
 
Op 20 juni dit jaar nam de Here Siem van den Dool 
tot zich na een ernstige ziekte. Hij was een 
enthousiast bestuurslid van Stichting Sarfath en hij 
heeft veel voor Roemenië mogen betekenen. Zo 
coördineerde hij de transporten en hij had 
persoonlijk contact met de dominees in Roemenië 
over wat ze nodig hadden. Hij wist precies wat er 
allemaal speelde en daardoor gaf hij altijd een heel 
overzicht van wat er in de nieuwsbrief moest 
komen. Verder organiseerde hij de reizen naar 
Roemenië en hij maakte daarvoor een vol 
programma. Ook de voedselacties heeft hij een tijd 
lang gecoördineerd. We mochten hem kennen als 
een zeer actieve vrijwilliger en wij zullen zijn humor 
tijdens vergaderingen en reizen missen.   
 
Voedsel 
Naar aanleiding van de voedselactie kregen we 
dankbare berichten terug. Lees verder op blz. 2.  
 

 

Kleding 
Tegelijk met de voedselpakketten kregen 
gemeenten zakken met kleding. Lees verder op blz. 
3.  
  

 
 
Sponsordominees 
Binnen dit project zijn nieuwe dominees gekozen 
om te worden ondersteund. Lees verder op blz. 3.   
 

 
 
Transporten 
Er zijn in 2015 tot nu toe zeven transporten naar 
Roemenië gegaan. Lees verder op blz. 4.   
  

 



Voedsel                   › 

 
Arpad Kelemen: “Vrede van God! Beste broeders 
en zusters in Christus, ik wil u bedanken namens de 
gemeente van Maroscsapo, Cipau, voor de 
voedselpakketten die gedistribueerd zijn naar alle 
gezinnen.” 
 

 
 

 
 
Lehel Tunyogi: “Onze grote dank en de beste 
wensen naar alle donateurs.” 
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Kleding                     › 

 
Als u kleding wilt inzamelen voor Roemenië, kunt u 
die brengen naar het hok linksachter De Voorhof 
aan de Bermweg in Capelle aan den IJssel. De 
kleding moet gewassen en onbeschadigd zijn. Ook 
schoenen kunt u inleveren. Als u te ver woont om 
zelf de spullen te brengen, kunt u mailen naar 
info@sarfath.nl . U moet wel wonen in de 
omgeving van Rotterdam, Den Haag of Utrecht 
(Randstad). Dit geldt ook voor andere spullen.  
 
Soms zoeken de gemeenteleden de kleding zelfs uit 
in de tuin.  
 

 
 

 
 
In de Irizwinkel in Sf. Gheorghe verkopen mensen 
met een beperking kleding.  
 

 

 

 
 
Het internaat in Odorheiu krijgt ook kleding. 
 

 
 
En het internaat in Rupea. 
 

 
 

Sponsordominees            › 

 
Op de foto staat een nieuwe sponsordominee, 
Gaspar Karoly uit Kekes/Chiochis. Verder zijn  
 

 
 
nog meer nieuwe predikanten aan de lijst 
toegevoegd, waardoor er nu achttien  
financieel worden ondersteund.  3 



 
Hier op de foto dominee Karoly Karoly.  
 

 
 

Transporten              › 

 
Transporten in dit jaar: 
- 1ste transport was voor Peter Makai en Bram 
Voorn in Sfântu Gheorghe (eind februari): 
gebruikte en nieuwe kleding en schoenen voor de 
projecten van Peter (opbrengst voor dagopvang 
voor gehandicapten, sorteerbedrijf, project van 
begeleid wonen) en spullen voor de 
kringloopwinkel van Bram (dagbesteding aan een 
groep van mensen met een beperking). 
- 2de transport was voor ongeveer de helft van de 
sponsordominees (medio maart): gebruikte 
kleding, huisraad en voedselpakketten (ingezameld 
via de kerken op biddag). 
- 3de transport was eind april en bestemd voor 
Inge Jose Smelik: deels bouwmaterialen voor de 
loods en schoolmeubels, matrassen, medische 
goederen,  kleding en voedselpakketten voor de 
projecten in Oost-Roemenië (Strunga en Iasi) en 
‘onze’ diverse projecten in Moldavië, Inge Jose is 
contactpersoon en coördineert de verdeling van 
onze hulpgoederen. 
- 4de transport ging naar het Internaat in Odorheiu 
en Rupea en deels naar de rest van de 
sponsordominees (medio mei): voedselpakketten, 
gebruikte kleding, nieuwe kleding, huisraad en een 
complete keuken  voor de pastorie van Cristuru 
Secuiesc. 
- 5de transport was bestemd voor Peter Makai en 
Bram Voorn in Sfântu Gheorghe (eind mei): 
gebruikte en nieuwe kleding, speelgoed en 
winkelinventaris voor de projecten van Peter en 
spullen voor de kringloopwinkel van Bram.  
- 6de transport was begin juli: huisraad voor 15 
studenten van de Theologische Universiteit in Cluj  

die zijn afgestudeerd als predikant.  

- 7de transport was een gecombineerd transport 
met een stichting uit Moordrecht en was bestemd 
voor Peter Makai en Bram Voorn in Sfântu 
Gheorghe (begin juli) 
 
In de periode van eind februari tot begin juli 
hebben we 7 transporten gedaan met ongeveer 
een inhoud van 500 m3 volume en een gewicht van 
100 ton (100.000 kg) aan hulpgoederen. 
 
Speciaal project: 
Bij het 3de transport naar Inge Jose zijn de laatste 
bouwmaterialen voor de loods meegestuurd. Deze 
loods is in Nederland door een aantal vrijwilligers 
gedemonteerd en in Strunga weer opgebouwd. 
De kosten van de loods zijn betaald door de 
opbrengst van het ‘openhaardhoutproject’ waarbij 
vrijwilligers pallets hebben gezaagd en als 
openhaardhout hebben verkocht. De loods wordt 
gebruikt als opslagruimte voor onze hulpgoederen 
die bestemd zijn voor de projecten in Moldavië en 
voor de projecten van Inge Jose. 
 

 
 
In het najaar staan nog 2 transporten gepland met 
hulpgoederen voor de strenge winter. Het gaat om 
voedselpakketten en kleding. 
 
Als u spullen over heeft voor Roemenië, kunt u 
mailen naar info@sarfath.nl . Graag een goede 
omschrijving van spullen met vermelding van 
naam, woonplaats en telefoonnummer. Ook 
bedrijven roepen we op contact op te nemen als ze 
goederen over hebben. 
 
 
Help ons, zodat wij kunnen helpen.  

IBAN NL57INGB0006318059 
 
Hartelijk dank voor uw hulp,  
namens Stichting Sarfath, Margriet van Dam 
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