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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

www.stichtinghulpdoorgenade.nl

We willen u van harte bedanken voor al uw  ondersteuning die u de stichting HDG het 
afgelopen half jaar weer gegeven heeft. Zonder uw hulp en ondersteuning is het voor ons 
niet mogelijk om dit belangrijke werk voor de kinderen te kunnen blijven doen.

Een korte terugblik op het afgelopen half jaar.

• De wintermaanden:
Niet alleen voor ons,maar zeer zeker in Cugir en heel Roemenië is het een zeer strenge
winter geweest. Het is in geen jaren meer zo koud geweest. Overdag -15 en ‘s nachts tot -25 gr. 
We prijzen ons gelukkig dat we met uw hulp de kinderen iedere week een warme maaltijd 
hebben kunnen geven. Onze medewerkers van het jeugdhuis zijn ook op straat warme thee 
en broodjes gaan uitdelen.
In januari is er nog een extra transport geweest met dekens, dekbedden en kleding.

• Een speciale schoenen dag
Begin maart, bij een van onze bezoeken, hebben we een speciale schoenendag georganiseerd.
Na zo’n winter zijn nieuwe schoenen zeer welkom. Er waren mensen bij die letterlijk niets
meer aan de voeten hadden en schoenen of slippers van elkaar moesten lenen. 
Samen met een sponsor, die ieder jaar vanuit zijn business een grote partij nieuwe of bijna 
nieuwe schoenen en laarzen ter beschikking stelt, en de schoenen die wij van u allen 
gekregen hebben, konden we héél veel mensen en kinderen gelukkig maken.

• De Keuken.
Aan de keuken moest een extra gedeelte worden aangebouwd zodat het personeel een eigen
ingang, toilet en douche heeft (wettelijke voorschriften). De ruwbouw is gereed. Eind
augustus moet alles gereed zijn zodat er in september weer gestart kan worden met één keer 
per week een warme maaltijd voor de kinderen. Zo als het er nu uitziet gaat dit lukken. 

Wat staat er aan te komen.

• De top Cauberg challenge toertocht .
We hebben al diverse evenementen georganiseerd: verschillende jaren de 10uur van Valkenburg, 
vorig jaar de toertocht van de Vuelta, het ski festijn en de mountainbike tocht voor Haiti. 
Dit jaar gaan we van start met een jaarlijks terugkerend evenement: de Top Cauberg Challenge. 
Dit wordt de toertocht der toertochten. Als u dacht Limburg te kennen, laat u dan uitdagen. 
Jan Aarts heeft de mooiste weggetjes en plaatsjes  in Limburg aan elkaar weten te koppelen 
en is er in geslaagd om routes te vinden waar anderen toertochten niet of nauwelijks komen. 
De gehele organisatie is rond. Doordat het een nieuw evenement is, moet het nog bekendheid krijgen. 
We zijn  er van overtuigd dat als je een keer meegedaan hebt wil je er ieder jaar bij zijn. 
Ga naar onze site www.topcaubergchallenge.nl en schrijf je in.
Ben je zelf geen fietser, stuur de link dan door naar vrienden en kennissen. 
Elke deelnemer zorgt ervoor dat we  één kind deze winter een maaltijd per week  kunnen geven. 
Help ons mee om deelnemers te vinden!

• Een nieuwe mogelijkheid om kleding te transporteren
De grote transporten zijn, zoals we eerder gemeld hebben, niet meer te betalen. De opslagruimte voor 
een groot transport ontbreekt ook. Tegenwoordig is niets meer voor niets.
Er is een persoon in Roemenië die tegen kostprijs van de brandstof ( € 500,00) af en toe wilt rijden 
met een grote bestelbus (ca 17 kub per transport). Dit is net genoeg om steeds ruimte te scheppen 
in de opslagruimte bij de firma Stork in Elsloo. Financiële bijdragen hiervoor zijn zeer welkom.

• Muziek voor de kinderen
Bij deze  willen we een oproep aan u doen: Heeft u een gitaar akoestisch of elektrisch die u weinig 
of niet gebruikt en kunt missen, laat het ons dan weten. De vraag van de jeugd hiernaar is erg groot.
Wij hadden op ons laatste bezoek onze eigen gitaar bij ons en ik kreeg bijna geen kans meer om zelf te spelen. 
De Stichting zou ze kunnen kopen, maar met september voor de deur hebben we het geld weer hard nodig voor
de maaltijden en andere vaste kosten. Dit heeft onze prioriteit .Ook wij kunnen de euro maar een keer uitgeven.
Andere instrumenten en een goede microfoon zijn ook van harte welkom
Een versterker en mengpaneel hebben we al gesponsord gekregen, nogmaals onze dank hiervoor.


