
Nieuwsbrief 
Voorjaar 2013 

 

 

Nieuwtjes                          › 
 

 

  
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

Nutricia voor zoon Nagy Zsolt Attila 
Dominee Nagy Zsolt Attila uit Valea Crissului en zijn vrouw kregen van 
ons weer een lading Nutricia voor hun zoon Mark, die lijdt aan een 
taaislijmziekte. “We zijn dankbaar dat jullie ons helpen hem gezond te 
houden”, zegt Nagy.  

Dominee en catechisanten 

Stage bij Stichting Sarfath 
Een leerling van de middelbare school heeft 
haar maatschappelijke stage bij Sarfath gelopen. 
Na afloop schreef zij: “Ik heb onder andere 
meegeholpen bij de winkel voedselactie en bij 
het plakken van de stickers op de voedseldozen. 
Ook heb ik geholpen bij het laden en lossen van 
een transport, met het leeghalen van scholen en 
het ophalen van spullen bij scholen. De 
vergadering die ik heb bij gewoond vond ik 
interessant. Je hoort ook dingen die je anders 
niet zou horen en je weet een beetje hoe alles in 
elkaar zit. Ook heb ik een film gezien waar in de 
Stichting Sarfath een bezoekje brengt aan een 
aantal dorpen die zij helpen, zo krijg je ongeveer 
een beeld van hoe de mensen daar wonen en 
leven. Ik vind het leuk om af en toe mee te 
helpen, want je bent bezig met je medemens, 
die het minder hebben dan ons. Ik heb er dingen 
geleerd over de Stichting Sarfath die ik nooit had 
geleerd als ik er geen stage had gelopen. God 
zorgt goed voor alle mensen, ook al heb je dat 
niet snel door! Kijk maar naar wat wij allemaal 
wegdoen en waar we anderen mensen mee blij 
kunnen maken!” 

Cordaad 

Via Sarfath is de organisatie van het Irishuis (het dagcentrum voor 
gehandicapten in Sf. Gheorge) in contact gekomen met stichting Cordaad uit 
Nijkerk.  
Deze stichting Cordaad zoekt jaarlijks een project waaraan zij met een groep 
van ongeveer 15 jongeren kunnen werken. Cordaad heeft voor hun 
werkvakantie 2013 het Irishuis als partner gekozen. Wat er uiteindelijk 
gebouwd of verbouwd wordt, moet nog bekeken worden.  
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Opening vakantiehuizen 
In Valea Crissului zijn drie vakantiehuizen gebouwd voor gehandicapten. Dit is een project van stichting Diakonia, die ook het 
Irishuis in Sf. Gheorge gerealiseerd heeft. In Roemenië is geen dagbesteding. Gehandicapten zitten het hele jaar thuis, 
‘opgeborgen’. De bouw van de huizen is door verschillende buitenlandse ondernemingen gesponsord. Sarfath heeft deze huizen 
met meubilair ingericht. Bram Voorn van het Irishuis schreef over de opening van de vakantiehuizen: “De bergen en de bossen op 
de achtergrond straalden in hun herfstkleuren. Op de voorgrond stonden de drie imposante vakantiehuizen die gezamenlijk, door 
middel van de artistieke wijze waarop ze geschilderd zijn, de geschiedenis van Noach vertellen. Op zo’n moment is het duidelijk, dat 
onze gebeden gehoord worden en onze lieve Heer het Irishuis een erg warm hart toedraagt.” 
 
 
 

Dominee Pop Levente 
Pop Levente uit Komando gaat 
ondersteund worden door de kerk 
van Amersfoort.  
Hij en zijn vrouw organiseren veel 
activiteiten voor kinderen in de kerk 
(zie foto’s). 
Hij schrijft: “Ik wil u bedanken voor 
uw bijdrage die mij heel erg helpt, 
want afgelopen jaar kon ik vaak geen 
salaris krijgen. Door u konden wij 
overleven.”  

Dominee Pall Zoltan 
Deze predikant uit Caianu en zijn gemeenteleden danken God 
voor de liefde die ze via Sarfath ervaren en bidden om al Zijn 
zegeningen voor allen die hen ondersteunen.  

Docent Ruszka Sandor 
Namens de gereformeerde middelbare school van 
Kézdivásárhely wil docent Ruszka Sandor bedanken voor het 
schoolmeubilair. Hij wordt ook gesponsord.  

Attila Kelemen dominee van 
Inaktelke 
Attila Kelemen werd afgelopen 
najaar predikant in Inaktelke, 
nadat daar de dominee op jonge 
leeftijd plotseling overleed.  
 
Kelemen geeft ook les op de 
Theologische Universiteit in Cluj.   
 

Dominee Csilla-Andrea Banto Tamas  
Deze dominee (zie foto rechts) gaat voor in 
Petrinzel en wordt gesponsord. Het leven in 
dit dorp is hard, maar de mensen maken veel 
vruchten in en maken vruchtensappen en 
palinka.  
 
Haar man Szilveszter Banto Tamas is 
eveneens predikant in twee andere dorpen 
verderop.  

De keuken is van Sarfath 
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Internaten                                                             › 
 

 

 

 

 

 

 

 

Kaartjes in het voedselpakket 
Dominee Pataki Levente uit Bagara trof vorig jaar bij het 
ontvangen van de voedselpakketten twee kaartjes aan, 
gemaakt door kinderen.  
 
Hij wil graag de groeten doen aan hen. Het gaat om 
Geert Walinga (toen 10 jaar) en om Matthan van 
Sommeren (toen 3 jaar) uit Rotterdam.  
 
“Gods zegen voor deze kinderen”, zegt dominee Pataki 
Levente.  

Internaat Odorheiu 
Vorig jaar verbleven er 
zeventig kinderen in het 
internaat in Odorheiu, nu 
92. Dominee Dobai Laszlo 
en zijn vrouw Magda 
houden het strak 
georganiseerd en op school 
halen de leerlingen goede 
resultaten. Het gaat goed 
in het internaat, maar 
voedsel en kleding zijn nog 
steeds nodig. 
 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transporten                              › 
 

 
Help ons, zodat wij kunnen 

helpen.  
 

Gironummer 
6318059 

 
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 
 

Postbank nr. 6318059 t.n.v. 
Stichting Sarfath te 

Rotterdam 
 

Internaat Rupea 
Het internaat in Rupea kreeg vorig najaar onder andere een paar projectieschermen, een 
doos kerstballen, voedselpakketten, ballen, biologiekasten, kleding, zeemankleding, een 
bureau met stoel en schoenen. Op de foto links: dominee Szegedi Laszlo.  
 
 

Overzicht transporten 2012 
1

e
 (maart): Sf. Gheorghe:  - 5 dorpen voedsel en kleding 

- 2 dorpen incontinentiemateriaal 
  Aninoasa: - schoolmeubelen 
2

e
 (april): Odorheiu: - 2 dorpen voedsel 

    - matrassen voor het internaat 
3

e
 (mei):  Ghindari: - 6 dorpen voedsel, kleding en incontinentiemateriaal 

4
e
 (mei):  Inuce:  - voor 15 theologiestudenten meubelen 

5
e
 (mei):  TU Cluj:  - voedsel voor TU 

    - kleding voor diakonale projecten 
    - voedsel en kleding voor 6 dorpen 
6

e
 (mei):  Valea Crissului: - inrichting 3 vakantiehuizen voor gehandicapten 

    - inrichting middelbare school 
7

e
 (juli):  Rupea:  - kleding, matrassen en meubels voor internaat 

8
e
 (september): Sf. Gheorghe: - Zeeman, Mc Gregor, voor kledingwinkel voor mensen  

      met een beperking 
    - 17 pallets incontinentiemateriaal voor stichting Diakonia 
9

e
 (november):  Inuce:  - schoolmeubelen, kleding, voedsel voor een dorp in nood 

  Rupea:  - “ 
  Sf. Gheorghe: - “ 
 

De dominee in een shirt van La Place 

LAATSTE NIEUWS! 
 
Sarfath gaat naar Moldavië 
Weet u wat ons gemiddeld 
jaarinkomen is?  
40.000 euro. In Roemenië is dat 
12.000 euro. In Moldavië is dat 
2000 euro. Een straatarm land, 
dus.  
 
Wij zijn volop bezig met de 
voorbereidingen om daar te 
helpen met onze hulpgoederen, 
zoals schoolmeubelen, 
incontinentiemateriaal en 
kleding. De hulpverlening 
verloopt via twee baptisten-
gemeenten in Balti en Chisinau.  
 

 

Ook is er een nieuwe heftruck aangeschaft 


