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›

Sarfath naar Moldavië!
Na achttien jaar de hulpverlening op het Hongaars Roemenië
gericht te hebben, is Sarfath op 22 november voor de eerste keer
naar Moldavië vertrokken.
Waarom naar Moldavië? Het is een straatarm landje ten oosten
van Roemenië en is ongeveer net zo groot als Nederland. De
bevolking verdient er gemiddeld 2100 euro per jaar. Hoewel er
veel zwart gewerkt wordt, is het land heel arm en gerichte hulp is
meer dan nodig.
De hulpverlening wordt door Inge Jose Smelik gecoördineerd en
verloopt via twee Baptistendominees in de hoofdstad Chisinau en
in de stad Balti. In Chisinau werken we samen met een speciale
school waarop kinderen met een beperking onderwijs krijgen. Ook
is er een particulier dagcentrum voor kinderen met autisme. Met
het eerste transport brachten wij allerlei orthopedische materialen
zoals rolstoelen, looprekken, spalken, aangepaste schoenen,
incontinentiemateriaal, postoelen, vier hoog-laag-bedden,
matrassen, maar ook kleding, voedsel en schoolmeubelen voor
een lagere school. We werken samen met voorganger Vasile en
jeugdleider Niculae. Ze zijn ook actief in de maatschappij en willen
via praktische hulp de liefde van Jezus laten zien in de stad Balti,
maar ook in de wijde omgeving op het platteland en in de
instellingen.
Het transport is op dinsdag 26 november 2013 veilig gearriveerd.
Dit ging niet zonder zorgen, want het is een land buiten de EU en
dat was niet makkelijk. Eind goed al goed en de christenen in Balti
en Chrisinau waren er ongelooflijk blij en dankbaar mee.
Jongeren Nijkerk doen vakantiewerk in
Roemenië
Afgelopen zomer zijn jongeren vanuit Nijkerk
naar Roemenië geweest. De laatse week van juli
hebben ze in Valea Crisului een mooi hek
geplaatst. Het initiatief voor dit vrijwilligerskamp
kwam van de stichting Cordaad uit Nijkerk. Deze
stichting heeft niet alleen de kosten van het hek
op zich genomen maar wilde ook daadwerkelijk
meewerken aan dit project. En zo kwamen Arjo,
Arnold, Jonathan en Remco vanuit Nederland om
een week mee te helpen. Samen met nog 19
jongeren vanuit de omliggende kerkgemeentes
werd er een gezellige en vooral nuttige week van
gemaakt.

Transporten

›

Dominee Keleman Attila vanuit de gemeente Inaktelke/Inucu:
“Afgelopen woensdag 20 november 2013 ging het lossen van de meubelen en spullen voor de theologiestudenten en voor het dorp
Inucu heel goed. De studenten hebben de meubels met een vrachtwagen opgehaald en verdeeld. Nogmaals van harte bedankt voor
jullie goede zorg. De diaconie van de gemeente wil ook van harte bedanken voor de voedselpakketten.”

Brief dominee Kiss Karoly
In december kwam de volgende brief binnen van dominee Kiss Karoly. Hij heeft veel
van zijn Nederlands geleerd vanuit de Nederlandse Bijbel. Hij schreef ons naar
aanleiding van de hulpgoederen voor een ziekenhuis:
“Onze geliefde Nederlandse geloofzusters en broeders, al sinds zeventien jaren
hebben we deel aan belangrijke bijstand door jullie goedheid van de Stichting
Sarfath en al die kerken daar. Onder deze jaren zo veel hulpgoederen zijn aan ons
gekomen, dat zelfs het opsommen bijna onmogelijk is: kleding, schoeisel, meubel,
voedsel, financiele steun, huisraad, bouwstoffen, enz., enz. Vele kerkgemeenten,
instituten, organisaties hadden deel aan deze goederen, en natuurlijk gebreklijdende
gezinnen en personen. Toen zien we dit zo lange tijd overspannende, offervaardige
en aanhoudende activiteit, vragen we af: waarvan zoveel goedheid? Waarvan zoveel
offervaardigheid en edelmoedigheid? Het is echt bewonderenswaardig! We weten
wel dat al dit is vrucht van jullie geloof in Jezus Christus en van jullie wedergeboren
hart! Jullie niet alleen verzamelen, bijeenbrengen, sorteren, organizeren, wassen
enz, enz. Maar jullie zorgen ook voor het kostbare transpoort op de behoorlijke
afstand. Duizend dank en dankbaarheid ervoor! De goede God zegene jullie kerk,
jullie christelijk volk, de edelhartige Nederlandse natie! Men zou kunnen denken, dat
met zo veel tijd na de omwentelingen, het is al alles in orde hier in Oost-Europa,
maar het is helemaal niet zo, de menselijke feilbaarheid is verbijsterend en
bedroevend ook op persoonlijks- zoals op gemeenschapsniveau. En hir bij ons zal dat
altijd blijven. Het is verbluffend ook de armoede hoofdzakelijk onder de ZIgeneurs.
Terecht heeft Jezus gezegd: De armen zullen altijd met jullie zijn. Geliefde Zusters en
Broeders nogmaals hartelijk bedankt voor jullie enorme activiteit en werk,
Meewerkende kerkgemeenten en ondernemingen en personen! Met liefde en
dankbaar hart, Kiss Károly (Karel Kleyn) Makfalva.”

Internaat Odorheiu
Vanuit Odorheiu (christelijk internaat met
120 jongeren) kwam de volgende mail van
Dobai Laszlo en zijn vrouw Magda:
“Wij zijn heel blij, dat we weer
levensmiddelen, stoelen en beddengoed,
handdoeken voor ons internaat mochten
ontvangen. Jullie hulp is heel fundamenteel
voor onze hulp aan de jongens en meisjes
hier. Ons magazijn was helemaal leeg.”
Op de foto:
De dominee van het internaat leest niet uit
eigen werk.
Links ons bestuurslid Hemke de Jong,
tijdens onze bestuursreis in 2012.

Dominee Gaspar Erika
In september kwam dominee Gaspar Erika met de volgende
brief:
“Mijn naam is Erika Gaspar, ik ben een gereformeerde dominee
in Szörcse, regio Kovászna. We hebben een project in ons dorp
voor kinderen tussen 6 en 14 jaar oud. Wij (samen met mijn
man die psycholoog voor speciaal onderwijs is) helpen hen elke
middag met huiswerk. We doen dit vrijwillig. Aan dit
programma doen 35 kinderen mee. We hebben een locatie voor
het project, maar we hebben geen stoelen, tafels, schoolbord
en andere spullen.”
Op 20 november zijn de meubels en voedsel geleverd. Een
dankbare dominee Gaspar Erika:
“Ik wil u graag bedanken, want dit is zeer grote en onverwachte
hulp die we hebben gekregen.”

Internaat Rupea
Dominee Szegedi Laszlo vanuit het internaat in Rupea reageerde in juni en in november:
“Erg bedankt voor het sturen van zo veel spullen en vooral het voedsel. Ook bedankt voor de printers. En natuurlijk voor de goede
kleding die essentieel is voor het voortbestaan van het internaat en voor de salarissen (de kleding wordt in een winkeltje verkocht
waarbij de opbrengst naar het internaat gaat, red.). Dank voor de schoenen, die we ook aan de leerlingen kunnen geven.”
“Gisteravond hebben we de vracht heel snel uitgeladen. Een paar zeer arme Romafamilies hebben meegeholpen met het uitladen.
Vriendelijke groeten, Szegedi Laszlo en Maria.”

Ook weer in het afgelopen jaar konden wij door uw hulp volop helpen. Door
de twintig kerken, die jaar in, jaar uit, voedselacties organiseren en door de
kerk in Capelle aan den IJssel en de andere kerken die kleding verzamelen
en uitzoeken. Ook de bedrijven zoals Zeeman, CenterParcs en McGregor zijn
we heel erkentelijk. Evenals familie Van Loon, die de loods al jaren
beschikbaar stelt. Steeds weer staan we versteld van hulp, die wordt
gegeven in welke vorm dan ook.
Is het nog steeds nodig om te helpen?
Dominee Kiss Karoly zei het al in deze Nieuwsbrief: “De armen zullen altijd
bij jullie zijn.”

Help ons, zodat wij kunnen
helpen.

Gironummer
NL57INGB0006318059
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.
NL57INGB0006318059
t.n.v. Stichting Sarfath te
Rotterdam

