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Transporten
In 2009 zijn er 8 transporten naar Roemenië geweest.
Rond 17 februari 2010 kwam het eerste transport van dit jaar aan in Kajántó. Een reactie van de dominee
daar: “Bedankt voor de hulp. De vracht is succesvol gearriveerd. We hebben de pakketten en meubels
ontvangen. God zegent uw leven en uw werk. Met respect, Móra László – gereformeerd predikant in
Chinteni (Kajántó).”
Meubels van Center Parcs van
voorgaande jaren

Het tweede transport van dit jaar ging naar de studenten van de Theologische Hogeschool in Cluj. Voor
deze predikanten in opleiding heeft Sarfath weer meubelen van Center Parcs over kunnen nemen. In de
voorgaande jaren zijn talloze jonge gezinnen daardoor heel goed geholpen. Dominee Attila Kelemen: “In
heel veel pastorieën staan ‘centerparks meubels’. We zullen allemaal heel dankbaar zijn als dit project
verder gaat. Alle meubelstukken zijn van harte welkom, als ze maar nog in redelijke staat zijn en goed te
gebruiken zijn. Ik heb met de studenten gesproken. Ze hebben de foto’s gezien en zij zijn heel enthousiast
en natuurlijk dankbaar.”

Van Segeti Laszlo uit Rupea, waar de kerk, een internaat en een kledingwinkel onze steun krijgen, kregen we dit
bericht: “Het was een lange harde winter! De economische situatie is nog altijd slecht en dat is ook zichtbaar bij
de mensen. We hebben weer kleding nodig. Velen zeggen dat ze schoenen nodig hebben, omdat de schoenen
hier duur zijn en van slechte kwaliteit. Fijn dat we matrassen kunnen krijgen. Samen met de stad en de school
kunnen we een studentenhuis van dertien kamers renoveren. Daar hebben we dertig matrassen nodig, kastjes
en kledingkasten. Ook een koelkast en een wasmachine zijn hier nodig. Voor de schoolkinderen zijn shampoo
en andere schoonmaakmiddelen goed. God zegent uw leven en hulpvaardigheid.”

Laden van kleding, voedsel en andere spullen uit de loods in Nieuwerkerk aan den IJssel

Inge-José Smelik
In het gebied waar Inge-José Smelik werkt, is een hoop werk verricht. De nieuwe school in Iaşi is
helemaal opgeknapt en ingericht. Hieronder de foto’s:

Op 5 december schreef Inge-José: “Hierbij enkele foto’s van het laatste transport en gebouw
(maatschappelijk dienstencentrum) te Strunga waarin een keuken en bad staat eerder door jullie
gebracht. Bedankt weer voor alles! Hartelijke groeten, Inge-José.”

In april kwam weer een transport de kant van Oost-Roemenië op. Inge-José: “Gisteren is het transport
goed overgekomen: fantastisch geregeld wederom. Het is allemaal voorspoedig verlopen.
ERG VEEL DANK, ook namens de mensen hier in Roemenië en in het buurland Moldavië! Groeten,
Inga.” Meer foto’s van Inge-José bekijken?: www.ancorasalvarii.ro .

Diakonia
Dominee Peter Makkai uit Arcus kon ook weer een aantal spullen gebruiken in zijn omgeving. Hij vroeg om vijf
computers voor een computerzaal in Arcus en zes stuks voor de sociale werkplaats van Stichting Diakonia in
Sfântu Gheorghe.
In Aninoasa, waar Bod Peter dominee is, is vorige zomer een nieuw project gestart. Mensen met een
beperking kunnen in het weekend naar een vakantiehuis. Daarvoor had Makkai huismeubelen, een fauteuil,
een bank, een tafeltje, kasten en ongeveer twintig bedden en matrassen nodig. Meubelen die dus in
Nederland door u zijn aangeboden of die in huisjes van Center Parcs hebben gestaan. Makkai: “De spullen zijn
heel fijn, goede tafels en stoelen. De grote verrassing was de aanhanger, uitstekend. Wij hebben alle 65
zakken kleding en 19 dozen schoenen gekregen.” Een burgemeester uit een dorp in de buurt vroeg aan Peter
Makkai of hij ook tafels en stoelen kon krijgen voor een school in Gidfalau. Zo werd hij eveneens geholpen.

Project in Magherus
Ook het project in Magherus, het nieuwe
gemeentehuis van de kerk, is af. Vorige
zomer is hard gewerkt, ondanks de hitte.
Sarfath ondersteunde dit project door de
bouw te financieren met 2345 euro en door
meubelen te schenken. Dominee Szasz
Csaba: “Bedankt voor het grote aanbod van
spullen voor de inrichting van het
gemeentehuis, voor de tafels, stoelen,
boekenplanken en lampen. We bedanken
ook voor de levensmiddelen, 32 pakketten.
Alles is erg goed en lekker. Een grote hulp
voor onze arme mensen van Magherus, want
de armoede is zeer groot in onze gemeente.”

Kerk in Căianu
De bouw van de kleine nieuwe kerk in
Romangyeres, een dorpje nabij Căianu, werd eind
2009 voltooid. Zie hier het resultaat:

Een bijzonder verhaal hoorden we van een vrouw uit
Nederland die door een hersenbloeding niet meer kon
fietsen: “Daarom is het moment gekomen een goede
bestemming te zoeken voor mijn fiets en ik denk dan
aan uw stichting.”

Dit jaar weten we precies welke pakketten naar welke gemeente gingen:
Voedselactie 2010
Hilversum

Opgehaald

Verstuurd

Naar

Dominee

75

32

Magherus

Szasz Csaba

32

Siklod

Raab Vilmos

Huizen
Alphen a/d Rijn

2010 geen actie
49

32

Arcus

Makkai Peter

48

Danyan

Takacs Albert

De Lier

13

32

Social Szepmezo Kolhoz

Makkai Peter

Monster

50

32

Vlahita

Nagy Sandor

Gouda

68

32

Micfalau

Balint Csongor

32

Havadto

Sebesi Ildiko

Capelle

134

32

Caianu

Pall Zoltan

64

Bagara

Pataki Levente

32

Eszteny

Kun Attila

Nieuwerkerk

50

32

Agape verpleeghuis

Pap Marta

Alblasserdam

14

32

Agape verpleeghuis

Pap Marta

Barendrecht

33

32

Vlahita

Nagy Sandor

Rotterdam-noord

57

16

Vechea

Erdelyi Tunde

16

Ger. Pakketdienst

Pap Marta

Nieuw Lekkerland

130

64

Adamos

Sebes Izabella

64

Szamosdob

Meszaros Mihaly

Rotterdam-zuid

45

32

Eszteny

Kun Attila

Vlaardingen

20

32

Siklod

Raab Vilmos

Hoogvliet

49

32

Fodora

Tuniogy Lehel Tibor

Zwijndrecht

82

64

Social Szepmezo Kolhoz

Makkai Peter

Rozenburg

82

40

Kobor

Szasz Istvan Gergely

32

Burkos

Kovacs Szabo Levente

Maassluis

35

32

Burkos

Kovacs Szabo Levente

Portugaal

28

32

Sepsizeentgyorgy

Gaal Sandor

Hoogvliet

49

32

Fodora

Tuniogy Lehel Tibor

Zwijndrecht

82

64

Social Szepmezo Kolhoz

Makkai Peter

Rozenburg

82

40

Kobor

Szasz Istvan Gergely

32

Burkos

Kovacs Szabo Levente

Sommelsdijk

2010 geen actie

Barneveld

2010 geen actie

Dordrecht

72

36

Kide

Nagy Tibor Sandor

Soest

35

36

Fodora

Tuniogy Lehel Tibor

32

Ariusd

Ede

Baka Zsuzsa

125

100

Rupea

Segeti Laszlo

Amersfoort

85

50

Iasi

Inge Jose Smelik

Nijkerk

88

64

Malnas/ Malnas bai

Mark Laszlo Gyula

32

Diaconia Sociale werkplaats

Makkai Peter

Tholen

100

64

Aninoasa

Bod Peter

64

Comando

Pop Levente

Middelbare school
Een middelbare school in de
buurt van Vlăhita kreeg via
Stichting Sarfath nieuwe
bureaus en stoelen. Zij gaven
achttien bureaus weer door aan
een basisschool, want die waren
te klein voor de middelbare
scholieren.

Internaat Rupea
Het internaat in Rupea moest in november 600 euro voor het gas
betalen, naast de andere uitgaven. Dat is voor hen een flinke
uitgave. Dominee Segeti Laszlo: “We kunnen slechts hopen en niet
zeker zijn dat we in 2010 weer onze kosten kunnen betalen. We
verwachten verdere ondersteuning uit Hongarije, zonder die steun
verder leven, is onmogelijk.” Hieronder foto’s van de
schoolkinderen.

De directeur van de middelbare
school, Mathe Istvan: “Ik bedank
u voor deze kans. Geef
alstublieft mijn dank door aan
de Nederlanders die de stichting
ondersteunen. God zegent u, uw
familie en evenzo de
donateurs.”

Wij hopen dat u door deze nieuwsbrief weer een indruk heeft
gekregen van het werk van Sarfath.
Uw hulp is nog steeds nodig. Vooral geld is momenteel erg belangrijk
om de transporten te kunnen bekostigen.

Help ons, zodat wij kunnen helpen.
Gironummer 6318059
Hartelijk dank voor uw hulp,
namens Stichting Sarfath,
Margriet van Dam
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