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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. 

We willen u van harte bedanken voor de ondersteuning die u de stichting HDG het 

afgelopen jaar gegeven heeft. Zonder uw hulp en ondersteuning is het voor ons 

niet mogelijk om dit belangrijke werk voor de kinderen te blijven doen.

Een korte terugblik op het afgelopen jaar.

• De Top Cauberg Challenge toertocht

De toertocht was ondanks de hitte wederom geslaagd. De organisatie heeft vele 

leuke en  positieve reacties ontvangen van de deelnemers.

Het evenement had een heel speciaal tintje: een aantal Roemeense 

medewerkers van ons team aldaar waren te gast. Zij waren verwonderd 

dat er zoveel wielrenners waren die meededen aan deze tocht waarvan de 

opbrengst was voor de kinderen in Roemenië Ze waren onder de indruk van de

levensomstandigheden hier. Een van hun maakte de opmerking: “Het lijkt wel of ik in de Hemel ben”.  

Na afloop van de toertocht hebben zij voor de aanwezigen een speciale Roemeense grataar bereid, 

een barbecue op zijn Roemeens met producten uit hun streek Speciaal voor het 

evenement waren ze ‘s middags gekleed in de originele klederdracht. 

We danken langs deze weg eenieder die eraan meegewerkt of deelgenomen heeft. 

www.topcaubergchallenge.nl

• Transport kleding
De winter staat weer voor de deur. De weersomstandigheden in Rusland zijn 
erbarmelijk en we hopen dat dit niet richting Roemenië komt.  
De Fam. Spierings uit Drunen, die zeer begaan is met de Roemeense kinderen en 
de bevolking, heeft het ook dit jaar weer voor elkaar gekregen om een extra “wintertransport”
gesponsord te krijgen. Half oktober is er een volle container met winterkleding, 
dekens, schoenen en nog enkele fietsen naar Cugir vertrokken.
Hartelijk bedankt voor de geweldige inzet. Jan en Gerry Aarts waren op dat moment 
in Roemenië en hebben meteen geregeld dat alles tijdig verdeeld werd voordat de winter invalt.  

Stichting Steunfonds Mangalia uit Weert, al jaren actief in Roemenië, zijn 
genoodzaakt door speciale omstandigheden hun activiteiten te stoppen. De Stichting HdG 
heeft van hun circa 150 dozen met speelgoed, puzzels, veel nieuwe kleding 
(door hun zelf aangeschaft) en gebruikte kleding in ontvangst mogen nemen.
Alles netjes gewassen, gestreken en verpakt. We willen in het bijzonder mevr. en dhr. Bruggen bedanken 
voor al hun werk, en hun sterkte toewensen in hun omstandigheden. 

• De kerstviering.

Dankzij uw ondersteuning hebben we  weer circa 150 kinderen en 50 ouderen een speciale kerstmaaltijd kunnen geven. 

De kinderen kregen van de Kerstman een zak snoep en hun ouders een tas met levensmiddelen. Dankzij extra

giften hebben we 35 levensmiddelenpakketten meer kunnen uitdelen dan vorig jaar.

Aan de kinderen van de omliggende bergdorpjes en andere straatkinderen zijn 

nog eens circa 150 zakken snoep uitgedeeld. Voor hun betekent dit veel en ze zijn u enorm 

dankbaar. Héél héél veel dank aan de mensen die dit alles gesponsord hebben. 

Zonder hun is het voor ons niet mogelijk om het werk voort te zetten

Wij  wensen u langs deze weg een gezegend en een gezond 2013 toe. 

Hopende vanuit ons gehele hart, dat we voor de kinderen het komende jaar weer

op uw steun mogen rekenen.

- Wij zijn ANBI. Gecertificeerd. 
- Indien u over e-mail adres beschikt laat het even weten dan kan  deze nieuwsbrief

in de toekomst per mail verzonden worden. (bespaart weer postzegels)


