Voedselinfo 2016
De Doos van Sarfath

Help mee! In actie voor
de allerarmsten in
Roemenië en Moldavië

De voedselactie 2016:
De dozen van Sarfath worden verdeeld in
20 kleine dorpen door predikanten in
Hongaars Roemenië. Elk jaar zien de
dominees er naar uit om hun arme
gemeenteleden en oudere en kwetsbare
dorpsgenoten iets extra’s te geven. Niet in
de eerste plaats om hen in de
voedselbehoeften te voorzien, dat lukt niet,
maar vooral om hen een hart onder de riem
te steken. 24 kerkelijke gemeenten in
Nederland dragen weer hun dozen bij aan
de daar zo bekende Doos van Sarfath.

Dominees
De voedselpakketten worden onder andere
naar de dominees in Roemenië verstuurd.
Zij verdelen de inhoud onder de arme en
oudere gemeenteleden. Hiervoor maken
ze keurig een lijst, zodat iedereen zijn
deel kan ophalen en niemand tekort komt.
Op de foto’s is te zien hoe blij iedereen is
met zijn voedselpakket. Zowel jong als oud.

Moldavië
De voedselpakketten sturen we niet
alleen naar Roemenië. Ze gaan ook naar
Moldavië. Daar is de armoede nog groter.
Doordat we goed contact hebben met
Inge-José Smelik, kan zij ons helpen met
het transport. Zij werkt ook in Moldavië,
vlakbij de grens met Roemenië en brengt
wel vaker spullen de grens over. Zo kan
zij ervoor zorgen dat arme gezinnen in
Moldavië ook voedselpakketten krijgen.

De voedselpakketten gaan naar…

Ds. Bod Peter in Aninoasa
Ds. Raab Vilmos in Siklod
Ds. Orban Lajos in Comando
Ds. Balint Csongor in Micfalau
Ds. Nagy Sandor in Vlahita
Ds. Pall Zoltan in Caianu
Ds. Makkai Peter in Arcus
Ds. Pataki Levente in Bagara
Ds. Baka Zsuzsa in Ariusd

Ds. Tunyogi Lehel in Fodora
Ds. Keleman Attila in Inuce
Ds. Pap Geza, Cluj (verpleeghuis)
Ds. Mark Laszlo in Malnas
Ds. Sebesi Ildiko in Havadto
Ds. Nagy Tibor in Kide
Ds. Gaal Sandor, Sepsizsentgyorgy
Ds. Kovacs Szabo Levente, Burkos
Ds. Takacs Albert in Danyan

Ds. Sebes Izabella in Adamos
Ds. Erdely Tunde in Vechea
Ds. Meszaros Mihaly, Szamosdob
Gaarkeukens en internaten
Diakonia soc. werkplaats
Sociale kolchoz
Theologische Universiteit
Moldavië

Inhoud voedselpakket







4 kilo suiker
4 x 500 gr. macaroni
4,5 kilo rijst
4 liter zonnebloemolie
4 kilo bloem
4 x 500 gr. peulvruchten (Dit zijn gedroogde vruchten, zoals bonen,
spliterwten en linzen. Deze worden meestal in zakjes verkocht.)
 4 tabletten chocolade

Stichting Sarfath
Secretariaat: Stoelendans 92,
2907 TE Capelle a/d IJssel, tel. 010- 4518743, rhordijk@zonnet.nl
www.sarfath.nl
info@sarfath.nl
IBAN NL57INGB0006318059 t.n.v. Stichting Sarfath te Rotterdam.
Stichting Sarfath is een ANBI stichting waardoor alle giften binnen
de daarvoor gestelde regels fiscaal aftrekbaar zijn.
Hartelijk dank voor uw hulp,
namens Stichting Sarfath,
Margriet van Dam

Maak uw gift over naar Stichting Sarfath
NL57INGB0006318059 o.v.v. ‘Voedselactie 2015’ of vul
een doos tijdens de actie in uw kerk.

