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Het bestuur:
Jan en Gerry Aarts
Martien en Annemarie Klabbers
Jo en Helma Konings

Indien u extra wilt ondersteunen, of mensen kent die donateur 
willen worden, maak  uw bijdrage dan over op:

ABN/AMRO 51.56.79.410 Meerssen
t.n.v. Stichting HDG

We willen u van harte bedanken voor de ondersteuning die u de stichting HDG biedt 
Speciaal een welkom en dank aan de nieuwe donateurs die een bijdrage leveren.
in de vaste kosten, eten en directe ondersteuning aan zeer noodlijdende gezinnen.

Directe hulp:
We hebben een gezin met 9 kinderen aangetroffen vader gestorven en de moeder
heeft de kinderen in de steek gelaten. Een van de kinderen Alina 17 jaar is blind en
kan amper lopen. Een ander kind heeft zware reuma en kan hierdoor ook slecht lopen.
De helft van de kinderen zijn niet eens geregistreerd. Daardoor op dit moment geen of
te weinig ondersteuning van de gemeente. De afgelopen winter hebben ze een hele zware periode 
gehad. We kwamen er achter dat de familie van de kinderen van zinnen was om een aantal kinderen
te verkopen omdat ze de kinderen niet meer konden verzorgen.
Als je dit hoort denk je, dit kan niet waar zijn !!. Doordat er een aantal kinderen niet geregistreerd 
zijn is dit ook nog goed mogelijk. Door hulp toe te zeggen hebben we dit kunnen voorkomen
Er zijn een paar mensen van u bereid geweest om maandelijks extra wat financiële ondersteuning te  bieden waardoor

de kinderen wekelijks van brood en  levensmiddelen kunnen worden voorzien. Onze pastor ter plekke is de 
registratie van de kinderen gaan regelen en een extra begeleiding voor Alina zowel voor fysieke als financiële hulp.

Steeds meer activiteiten voor de kinderen:
Buiten dat de kinderen na schooltijd in de gelegenheid worden gesteld om onder begeleiding te 
tekenen, schilderen, huiswerk te maken en allerlei andere educatieve vaardigheden uit te voeren heeft

Jan en Gerry Aarts een straatfeest voor de kinderen georganiseerd. Dit was een geweldig succes.
Met eenvoudige middelen kun je al veel doen en de kinderen een onvergetelijk dag te bezorgen. Jan en Gerry
zijn goed in dit soort dingen te organiseren en zij trachten dan ook om deze kennis weer over te dragen aan de 
plaatselijke begeleiders door het  eenvoudig voor te doen en ze met raad en daad bij te staan.

We zijn nog steeds ook op zoek naar een begeleider die de kansarme kinderen eenvoudig 
Engels of Duits kan leren. Als ze een van de talen niet beheersen wordt het zeer
moeilijk om in het  arbeidsproces een aansluiting te vinden zeker nu na de toetreding 
van Roemenië tot de EU. Toerisme zal sterk toenemen en steeds meer 
Europese bedrijven gaan starten in Roemenië

L1 heeft een actie opgezet waarbij ze een zevental geselecteerde stichtingen
uit Limburg mee willen ondersteunen. We hebben het voorrecht om te behoren
tot één van de zeven geselecteerden. Er is een film gemaakt in Roemenie over
het werk van onze stichting in Cugir met onze Jan Aarts in de hoofdrol. 
Deze film is een onderdeel  van een totale actieprogramma dat doorloopt tot 
het einde van het jaar. De financiële opbrengsten zullen naar rato verdeeld worden
over de zeven stichtingen. 

De premiere van de film :  24 augustus  in Valkenburg 
U kunt de uitzendingen via L1 volgen:
op 5,12 sept: om 17.00 uur  en 6,13 sept: om 11.00, 13.00, 15.00 en 17.00 uur.
Ontvangt u L1 niet dan  heeft u de mogelijkheid om via internet www.marijnpoels.com en 
onderstaand adres .

http://www.awafilms.com/teasers.html
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