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Transporten
In het tweede kwartaal zijn er vijf grote transporten met voedsel, kleding en materialen naar Roemenië
verstuurd. In juni was de loods in Nieuwerkerk aan den IJssel nagenoeg leeg en is inmiddels weer helemaal vol.
Om maar even iets te noemen: computers, kinderspeelgoed, incontinentiemateriaal, kantoorspullen en
bouwmaterialen. Verder heeft Sarfath van een aantal scholen, bedrijven en van de ChristenUnie kantoorkasten,
bureaus, schooltafels, stoelen en schoolborden gekregen. De nieuwe school in Iaşi, waar Inge José Smelik bij
betrokken is, kan deze spullen goed gebruiken. Verder kunnen we 14 scholen in Roemenië heel blij maken.

Voedselhulp
Van een aantal adoptiedominees kregen we dankbare
reacties op het voedsel dat in Roemenië aankwam. Zij
stuurden foto’s van de ontvangst. In totaal zijn 2150
voedselpakketten verstuurd.
In Blaj gingen de voedselpakketten vooral naar de
ouderen en weeskinderen. Dominee Nemeth Ferenc en
zijn vrouw Reka: “Bedankt voor de zorg en we wensen u
Gods zegen.”
In Aninoasa werd het voedsel verdeeld over 125
gezinnen. “Het was goed om te helpen met een klein
pakket”, zegt predikant Bod Peter.

Dominee Pataki Levente uit Bagara: “Alle pakketten waren gratis voor de 102 actieve kerkgangers, maar als
kwijting mocht een donatie voor de reparatie van het orgel worden gegeven. Met vreugde deel ik mee dat
iedereen binnen de gemeente tevreden en dankbaar was met jullie donatie en dat 250 euro voor de reparatie
binnenkwam. Gods onmisbare zegen voor jullie diaconale werk.”
Predikant Pall Zoltan uit Căianu maakte voor de voedselpakketten een lijst met kerkleden die de meeste hulp
nodig hebben: zij die ouder dan 75 jaar oud zijn, zij die een klein pensioen hebben, zij die zeer arm zijn en die
veel kinderen hebben. Pall: “De vijftig pakketten boden genoeg hulp. De meerderheid begreep waarom alleen
deze mensen werden geholpen. Drie pakketten heb ik verdeeld over twee zeer arme, grote gezinnen waarbij
de ouders helaas een verloren leven leiden. Ik hoef niet te zeggen dat al deze mensen de pakketten ontvingen
met grote blijdschap. We bedanken u nogmaals voor het feit dat u aan deze mensen dacht.”

“Bedankt voor de zorg en we wensen u Gods zegen”

Bouw van het kerkje in Căianu
In Căianu is de afgelopen maanden gewerkt aan de bouw van een
kleine kerk. De oppervlakte is 28 m², dus zo’n 45 mensen passen
erin. Dat is genoeg voor zo’n klein dorpje. De deur is gemaakt door
Gert de Waardt. Verder ondersteunde Sarfath met de inrichting.
Dominee Pall Zoltan: “De maat van de deur was precies goed. De
foto’s laten zien hoever het werk is gevorderd. De opbrengst van de
verkoop van de kleding konden we gebruiken om de rest van het
nodige bouwmateriaal aan te schaffen.”
“De mensen uit Roemenië praten vaak over u en wij nemen u op in
onze gebeden! Zo lang als de kerk hier staat, wil dat zeggen dat
sommigen in Nederland, broeders in Christus, met liefde dachten

De kerk, eind mei

De kerk, begin juli

aan deze kleine gemeente, zelfs zonder ons persoonlijk te kennen.
Wij bedanken u voor alles wat u geeft! Onze God is groot en we
danken Hem voor alles dat wij ontvangen!”

Projecten Inge José Smelik
In Iaşi wordt een nieuwe school ingericht voor speciaal onderwijs. Schoolborden, banken, kasten en
vloerbedekking uit Nederland krijgen hier hun plek.
Op 17 juni mailde Inge José Smelik: “Maandagmorgen is het transport goed aangekomen en we zijn de hele
dag bezig geweest met lossen, wat een prachtige en bruikbare spullen zaten erin, zeg! Ook gisteren zijn we
nog bezig geweest om alles een veilig en droog plekje te geven. Ook zijn we al begonnen met de
schoonmaak van de school. En in Strunga wordt al hard gebouwd (gebouwtje voor de beheerder in het
Vreugdepark), de fundering ligt al, nu de vloer nog. Hartstikke bedankt voor alles, hoor!!! Groeten, Inga.”

School in Iaşi

Lokaal met nog oude vloer, meubels en schoolbord

Diakonia
In Sfântu Gheorghe is de nieuwe
sociale werkplaats voor zo’n vijftig
gehandicapten af. De ramen van dit
gebouw zijn gemaakt van de oude
kerkbanken uit de kerk in Capelle
aan den IJssel. Het interieur komt
ook uit Nederland. Dominee Peter
Makkai van stichting Diakonia
stuurde foto’s van het resultaat.
Voor de gehandicapten is overigens
een nieuwe activiteit opgezet:
werken in de tuin en in de kas.

Magherus
Het plan was om met jongeren uit Capelle aan den IJssel
en Amersfoort een gemeentehuis in Magherus op te
knappen, maar omdat hiervoor te weinig aanmeldingen
waren, kon dit niet doorgaan.
Bewoners zijn nu zelf aan de slag gegaan. Ter
compensatie om de werkzaamheden toch te kunnen
uitvoeren, voor de aanschaf van bouwmateriaal, heeft
Sarfath een bedrag van 2500 euro overgemaakt naar de
kerk van Magherus. Er zal gecontroleerd worden of het
geld daadwerkelijk wordt besteed aan de renovatie van
het gemeentehuis van de kerk.
Dominee Szasz Csaba, Magherus

Medicijnenhulp
Sarfath heeft het afgelopen kwartaal ook hulp
kunnen bieden aan een meisje in Roemenië, die
haar medische onderzoeken en medicijnen niet
kan betalen. Dominee Peter Makkai uit Sfântu
Gheorghe kent haar en vroeg Sarfath om hulp.
In 2007 is Szekely Tunde in het ziekenhuis in Cluj
geopereerd en heeft ze een niertransplantatie
ondergaan. Ze kan niet werken en krijgt een
uitkering. Regelmatig moet ze voor onderzoek
terug naar het ziekenhuis in Cluj.
De onderzoeken kosten ongeveer 120 euro per
keer. Voor de medicijnen moet ze zelf zo’n 45 euro
per maand betalen, de rest wordt betaald door de
verzekering.
Sarfath heeft 500 euro aan Szekely Tunde
geschonken.

Wij hopen dat u door deze nieuwsbrief weer een indruk heeft gekregen van het werk van Sarfath en hopen
dat u nu wat meer weet over hoe het gaat met de mensen die uw hulp ontvangen.
Uw hulp is nog steeds nodig. Goede materialen en kleding zijn welkom, maar ook geld is van belang, om
bijvoorbeeld mensen als Szekely Tunde te kunnen helpen en om de transporten door te laten gaan.
Ook is het mogelijk om een dominee uit Roemenië te adopteren. Een kerkelijke gemeente kan een
predikant steunen, maar particulier kan men eveneens een dominee financieel helpen in zijn
levensonderhoud.

Help ons, zodat wij kunnen helpen. Bedankt voor uw bijdrage.
Gironummer 6318059

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