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Bedankt lieve mensen voor uw
steun aan deze kinderen

Fijne kerstdagen 
en een gezegend 2009

We willen u van harte bedanken voor de ondersteuning die u
de stichting HDG het afgelopen jaar heeft gegeven om hun projecten 
voort te kunnen zetten.

Door uw hulp is het voor ons weer mogelijk geweest om een 
aantal belangrijke zaken te kunnen realiseren. We hebben ook weer veel
mensen persoonlijk kunnen helpen die het nodig hadden.

In oktober zijn we weer een week in Roemenië geweest. We hebben vast
moeten stellen dat het helaas nog niet mogelijk is voor de mensen om de 
vaste kosten zoals belasting water, elektra en gas van circa 500,-
per maand bijeen te brengen.
We zijn daarom een actie gestart om nieuwe donateurs te werven
die voor een periode van twee jaar een bijdrage willen leveren
om de vaste kosten te kunnen betalen.
Op dit moment hebben we een aantal donateurs die circa 250,-
bij elkaar brengen. Mogelijk kent u nog mensen die ons willen helpen
om de rest bij elkaar te krijgen. We voeren een actief beleid
door regelmatig daar te zijn en acties uit te zetten om er voor te zorgen
dat binnen twee jaar de mensen zelf in staat zijn om de vaste kosten
te kunnen betalen.

In de eerste week van december zijn we ook daar geweest en hebben
vanuit de kerst actie aan circa 120 personen uit de armste categorie 
een warme maaltijd kunnen verstrekken. Dit was voor de mensen
ongekend dat ze gratis konden komen eten. Na afloop mochten 
de kinderen nog slofjes meenemen en een zak met snoepgoed van Nicolaus.
Het is zeer hartverwarmend om te kunnen zien hoe ze er van genoten hebben.
Met uw steun kunnen we dit vaker doen.

Op 6 december waren er circa 150 kinderen in het gebouw van de basisschool 
Cugir. Ze hebben zich kunnen vermaken met dansjes en muziek, tekeningen 
maken en spelletjes doen. Op het einde van de middag hebben we presentjes 
kunnen uitdelen,deels gesponsord door de HEMA van Valkenburg. 
Het was ook een topper dat Nicolaus voor deze kinderen een zak
met snoepgoed heeft kunnen uitdelen. 
Zonder uw hulp was dit niet mogelijk geweest.

Indien u extra wilt ondersteunen, of mensen kent die donateur 
willen zijn i.v.m. met de vaste kosten 
kunt u uw bijdrage overmaken t.n.v. Stichting HDG
ABN/AMRO 51.56.79.410 Meerssen
onder vermelding vaste kosten Halta




