NIEUWSBRIEF
ZOMER 2021
VOEDSELPAKKETTEN ACTIE
Dit voorjaar zijn wij weer zoals alle jaren een voedselpakketten actie gestart. De situatie in Roemenië is voor de
armste bevolkingsgroepen altijd al slecht maar door de coronabeperkingen nog stlechter geworden. Met name
omdat veel economische activiteit stilgelegd of beperkt is waardoor veel mensen geen of minder inkomsten
hebben.
Ook wij hebben last van de corona, ook bij het werven van fondsen voor deze actie. In vorige jaren konden wij
onze Sarfath info op papier verspreiden in diverse kerken wat leidde tot veel betalingen n.a.v. de folder. Nu is
dat alleen digitaal gegaan doordat de meeste kerken zo goed als gesloten waren de afgelopen tijd.
Voor deze actie betekent dit dat we maar ongeveer de helft opgehaald hebben van wat we normaal ophalen.
En dat terwijl de nood zo hoog is. We gaan voorlopig nog door met deze actie, in ieder geval tot na de zomer,
dus zijn we nog steeds heel blij met giften voor de voedselactie 2021!

DE KLEDINGWINKEL IN SF. GHEORGHE
In Sf. Gheorghe, in het midden van Roemenië, heeft dominee
Peter Makai met zijn stichting Diakonia een mooi project. Hij heeft
in het centrum van de stad een kledingwinkel. Het personeel
bestaat uitsluitend uit mensen met een beperking. Normaal
gesproken zijn deze mensen vrij kansloos, ze kunnen nauwelijks
een baan vinden en de uitkering van de staat houdt niet over.
Doordat ze in deze winkel werken krijgen ze een normaal salaris
en kunnen daarmee zelf in hun levensonderhoud voorzien. En ze
krijgen weer een gevoel van waardigheid.
De kleding die in deze winkel verkocht wordt bestaat gedeeltelijk
uit tweede hands kleding die wij inzamelen en voor een groot
deel komt het van restanten vanuit de Zeemanwinkels. Onlangs
hebben we een groot transport kunnen doen naar de winkel van
Diakonia, ook omdat wegens de corona en de winkelsluiting bij
Zeeman extra veel kleding vrijgekomen is. En daar maken wij
uiteraard dankbaar gebruik van. De kleding krijgen wij gratis, het
transport kost natuurlijk wel geld. Dus daarvoor is uw bijdrage
uiteraard ook welkom!
Overigens gaat maar een klein deel van de gebruikte kleding die
we ingezameld hebben naar deze winkel. De rest gaat gedeeltelijk naar nog een andere winkel die gebruikt wordt om een christelijk jongeren-internaat mee te financieren en het gaat naar
diverse kerkelijke gemeenten die de kleding verspreiden onder
de armste mensen van die dorpen.

TRANSPORT ANCORA SALVARII
Sarfath werkt samen met de stichting Ancora Salvarii die in
Roemenië en Moldavië zorg verleend aan autistische kinderen.
Onlangs hebben we een deel van de ruimte in de vrachtwagen
gevuld met materialen voor dit doel. Rolstoelen, kleding,
medische materialen maar ook 60 schoenendozen met schoolspullen en hygiëneartikelen voor de kinderen in Strunga en
Moldavië. Een mooie samenwerking tussen Sarfath,
Ancora Salvarii en DGK Bleiswijk.
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GEADOPTEERDE DOMINEES IN ROEMENIË EN MOLDAVIË
In Transsylvanië, het voornamelijk Hongaars sprekende gedeelte
van Roemenië, en in Moldavië, worden zo’n 20 predikanten
gesteund met een aanvulling op hun inkomen. Dit omdat in die
gebieden veel kleine dorpen zijn die eigenlijk te klein zijn om een
dominee te onderhouden maar waar de dominee wel een heel
belangrijke functie heeft. Hij is dominee maar tegelijk psycholoog,
therapeut, huwelijksmakelaar en noem maar op. Vandaar dat wij
het belangrijk vinden dat die dominees daar kunnen blijven en
daarom ook die aanvullende bijdrage.
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Met dank aan een aantal kerkelijke gemeenten, zoals GKV
Capelle a/d IJssel en een aantal privépersonen die dit ondersteunen! Wie nog mee wil doen, al vanaf 25 Euro per maand kunt
u een dominee ondersteunen.
Voor informatie info@sarfath.nl.

De corona heeft hier natuurlijk ook veel invloed gehad op het
dagelijks leven. Zoals gezegd zijn er veel mensen zonder werk en
dat geeft natuurlijk ook spanningen. Gelukkig is ook in Roemenië
net als in Nederland de situatie de laatste maanden weer een
stuk beter geworden.
De uitdaging nu is dat doordat ook daar kerken dicht waren en
activiteiten beperkt het niet meevalt om met name jongeren weer
actief te krijgen in de kerk. Aan de andere kant zien we ook weer
veel mensen die er ontzettend naar verlangen om weer in de kerk
te kunnen zijn. Laten we in ons gebed onze broeders en zusters
in Roemenië en Moldavië niet vergeten.

TRANSPORTEN 2021
MAAND

DOEL

INHOUD

BESTEMMING

APRIL

Peter Makkai

(Gebruikte) kleding, speelgoed en
huishoudelijke artikelen.

Verkoop in eigen winkel
en opbrengst is voor eigen
projecten.

JUNI

Strunga/Lasi en Moldavië

JULI EN
AUGUSTUS

EIND 2021

Inge José Smelik

internaat Oderheiu
internaat Rupea

Voedsel en kleding

Rupea en een aantal
kleine gemeenten

(Gebruikte) kleding

Gaspar Karoly en Abel Juhasz
(internaat Oderheiu) en
Szegedi Laszlo (internaat
Rupea) en een paar andere
kleine gemeentes (zoals Inuce
en TU in Cluj)

STEUN ONS FINANCIEEL!
Zeker in deze tijd hebben Sarfath en de gemeentes in Roemenië en
Moldavië uw steun hard nodig. Wilt u ons financieel steunen? Dat kan!
U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer

Stichting Sarfath NL57INGB0006318059 t.n.v. ‘Stichting Sarfath’

HARTELIJK DANK!
Stichting Sarfath is een ANBI stichting waardoor alle giften binnen de daarvoor
gestelde regels fiscaal aftrekbaar zijn.
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