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

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

Ten eerste willen wij u van harte bedanken voor de ondersteuning aan de stichting HDG.
Zonder uw gewaardeerde hulp en ondersteuning is het voor ons niet mogelijk 

om dit belangrijke werk voor de kinderen te kunnen blijven doen.

• Transport kleding
Mede door een sponsoring van de stichting Steunfonds St.Joseph uit Maastricht hebben
we in januari een groot transport kunnen arrangeren. Dit kwam op het juiste moment. 
Begin februari is een vrachtwagen van 20ton richting Cugir Roemenie vertrokken met 
kleding en dekens. Gezien de koude winter, waren deze hard nodig en zeer welkom.
Door het jaar heen worden ook nog altijd dozen met kleding meegenomen. 

• Vrijwilligerswerk.
Op 11 maart 2011 is Jeroen Caris (22 jaar) uit Maastricht naar Cugir vertrokken 
om daar 6 weken als vrijwilliger met de jeugd te werken. Een spannende uitdaging! 
Het hoofddoel was Engelse te onderwijzen, vooral gericht op conversatie.
Aan dit onderdeel wordt op de plaatselijke scholen weinig aandacht besteed. 
Hij heeft met de jeugd gesproken over hun toekomst mogelijkheden, wat te doen na de   
schoolperiode. Deze waren zeer geïnteresseerd om met iemand van hun leeftijd
uit een ander land hierover te kunnen discussiëren. 
Verder heeft hij de jeugd begeleid in sport, spel, muziek. 
Hij is met groot enthousiasme ontvangen. We hopen dat in de toekomst meerdere
jongeren dit initiatief willen voortzetten. 

• Warme maaltijden
Tot en met april zijn wekelijks de warme maaltijden verstrekt. 
Ook hier heeft Jeroen met de jongeren meegeholpen en na afloop, met hun, 
petjes van Stork en schrijfblokjes  uitgedeeld. Dit werd met enthousiasme ontvangen.
Er is steeds meer toeloop van hulpbehoevende kinderen, zeg maar eens nee
als ze om eten vragen! 
Vorig jaar kwamen gemiddeld 50 tot 60 kinderen per keer, nu lag dit op 135. 
Dit jaar was de top 165 kinderen.

• De Top Cauberg Challenge toertocht
Nog circa 6 weken en dan start voor de tweede keer de toertocht die ons het broodnodige
geld moet opleveren om alle vaste kosten van ons jeugdhuis te kunnen dekken.
Vertel zoveel mogelijk vrienden en kennissen over dit prachtige fiets evenement
voor het goede doel. Er kan nog steeds ingeschreven worden. 
Voor verdere info kunt u terecht op: www.topcaubergchallenge.nl

Nogmaals onze dank en voor iedereen nog een fijne vakantie periode toegewenst


