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

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.

Door uw hulp is het voor ons weer mogelijk geweest om een 
aantal belangrijke zaken te kunnen realiseren. We hebben in de winter maanden
vanaf december tot en met april circa 125 kinderen iedere maand een warme 
maaltijd kunnen geven, kleding en schoenen uitgedeeld en
mensen persoonlijk geholpen die het echt direct nodig hadden.

Vaste kosten:
Op dit moment hebben we een aantal donateurs die een éénmalig bedrag hebben
gedoneerd en een aantal mensen die maandelijks een bijdrage leveren. Gemiddeld
hebben we nu 400,= bij elkaar. Het maandelijkse bedrag dat we nodig hebben
om de vaste kosten van het gebouw te dekken is 500,=
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 betalen of met steun vanuit bedrijven in Roemenië zelf.

Directe hulp:
Het is moeilijk om alle mensen te kunnen helpen (het liefst zouden we dat 
wel willen) daarom hebben we in overleg met de plaatselijke sociale dienst een 
selectie gemaakt van de 50 armste gezinnen in Cugir. In deze gezinnen  
bevinden zich maar liefst 159 kinderen. Deze kinderen komen een keer per maand
voor een warme maaltijd in het jeugdhuis. Drie tot vier keer per jaar wordt er aan
deze gezinnen een pakket kleding en schoenen verstrekt. Het is ook onze 
bedoeling om de kinderen een keer per week een broodmaaltijd te verstrekken. 
Per keer kost dat circa 50. Hiervoor moeten we nog sponsoren vinden. 
Helpt u mee zoeken??.

Begeleiding en handvaardigheid:
De kinderen worden na schooltijd in de gelegenheid gesteld om onder begeleiding te 
tekenen, schilderen, huiswerk te maken en allerlei andere educatieve vaardigheden.
We zijn 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 er na de toetreding 
van Roemenië tot de EU. steeds meer Europese bedrijven in Roemenië gaan starten

Vuelta Valkenburg 1 september 2009
Zoals u misschien weet  hebben nu al een paar jaar de 10 uur van Valkenburg georganiseerd,
Helaas kan het dit jaar niet doorgaan omdat we niet genoeg sponsoren hebben, waarschijnlijk
door de creditcrisis. Jan en Gerry Aarts hebben zich niet uit het veld laten slaan. Ze hebben de 
gelegenheid gegrepen, toen ze een andere mogelijkheid kregen van de gemeente Valkenburg. 
Op de dag van de doortocht van de La Vuelta wordt vooraf een fiets toertocht georganiseerd en tussen de 
doorkomst van de La Vuelta een Caubergtijdrit . 
Tevens is er in de feesttent op de top van de Cauberg de gelegenheid om de La Vuelta ronde
te volgen op grote TV schermen. Er is live muziek en een spaanse sfeer.
Kijkt u eens op de website  www.vueltavalkenburg.nl
Op deze manier hopen we toch geld bij elkaar te krijgen voor het RVS aanrechtblad, de afzuiging 
en het gas toestel met oven in de keuken en nog diverse andere zaken.
Zonder de keukeninrichting mogen we officieel geen warme maaltijden verstrekken. 

Vrijwilligers:
We zijn op zoek naar mensen die ons mee willen helpen in de stichting en zeker met de 
voorbereiding en tijdens de toertocht op 1 september. Neem gerust contact met ons op.

http://www.vueltavalkenburg.nl



