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Indien u extra wilt ondersteunen, of mensen kent die donateur 

willen worden, maak  uw bijdrage dan over op: Wij zijn ANBI. Gecertificeerd

ABN/AMRO 51.56.79.410 Meerssen t.n.v. Stichting HDG. 

WWW.stichtinghulpdoorgenade.nl

We willen u van harte bedanken voor de ondersteuning die u de stichting HDG de  afgelopen periode weer heeft gegeven.

Zonder uw hulp en ondersteuning is het voor ons niet mogelijk om dit belangrijke werk voor de kinderen te kunnen blijven doen.

Vooral in deze moeilijke tijden .

Een korte terugblik op de afgelopen jaar

Op Eerste Kerstdag ontmoet Wigle Tamboer Jan Aarts uit Valkenburg.

Met onderstaande tekst werd Jan aangekondigd in de TV gids

God gaf hem en zijn vrouw Gerry 15 jaar geleden de opdracht om wat te doen aan de armoede in Roemenië.

Jan zamelt spullen in, brengt ze naar Roemenië en zorgt dat de verdeling via de plaatselijke kerk

goed verloopt. Thuis organiseert hij fiets-sponsortochten en belt ondernemers om producten te doneren. 

Ze hebben inmiddels twee kerken en een gemeenschapshuis helpen bouwen. 

Vanuit het gemeenschapshuis krijgen straatkinderen een warme maaltijd en kleding

U kunt deze uitzending terugkijken via WWW.NPO.nl 

Financieel
Helaas moeten we melden dat het financieel gezien voor ons ook moeilijke tijden zijn. 
Jammer genoeg zijn er ook weer een paar sponsoren gestopt terwijl we het geld zo hard nodig hebben.  
Om maar een paar cijfers te noemen. De vaste lasten voor het gebouw en het loon van 20 uur per week
dat we maar kunnen betalen voor de beheerder,  is al gemiddeld € 18.000,00 per jaar. 
Dit geld krijgen we maar net bij elkaar met het wieler evenement en met uw ondersteuning.
Er blijft dus weinig geld over om andere activiteiten te organiseren. 
We zijn zeer dankbaar dat er een aantal mensen een extra gift hebben overgemaakt zodat we voor
de kerst  toch nog iets extra’s hebben kunnen doen. 

Transport kleding

Op 5 september is er weer een transport geweest. We prijzen ons gelukkig dat ook deze keer

de fam. Spierings uit Drunen het transport gesponsord heeft. 

Buiten de vele kleding die we al hadden zijn nu ook de spullen meegegaan van

Stichting Steunfonds Mangalia uit Weert. Aannemersbedrijf Rob Claassen b.v

leverde 8 pallets met gesorteerd speelgoed aan, verzameld door de organisatie

Juniorkamer Venray tijdens Koninginnedag 2013.

Heel veel dank speciaal aan de mensen die dit mee mogelijk gemaakt hebben.

De Top Cauberg Challenge toertocht 2013

www.topcaubergchallenge.nl

We zijn blij te kunnen melden dat we dit jaar een succesvol evenement gehad hebben.

Er waren veel meer deelnemers als het vorig jaar. Iedereen was zeer enthousiast over de 

routes die waren uitgezet- Limburg op zijn mooist. De reacties zijn zeer hartverwarmend.

Met name de mountainbikers vonden het ongekend. Heel veel dank aan Jan en Gerry Aarts die met een team 

van vrijwilligers dit mogelijk gemaakt hebben.

Activiteiten in Roemenië

In het voorjaar zijn er 80 paar rubberlaarsjes uitgedeeld aan de kinderen in het bergdorpje Saliste
Bij aanvang van het nieuwe schooljaar hebben 100 kinderen een schoolpakket ontvangen.
Buiten dat aan de kinderen veel aandacht wordt besteed hebben Jan en Gerry ook activiteiten
voor de ouderen georganiseerd. Zo zijn er twee conferenties geweest, een speciaal voor toerusting 
voor de vrouwen en een voor zowel de mannen als de vrouwen. Er waren gastsprekers uitgenodigd
o.a. de bekende schrijfster van christelijke kinderboeken in Roemenie, Ely Hentes en van de 
organisatie M.A.M.A. uit Deva was Nina Kovacs. De organisatie geeft advies aan (jonge) vrouwen 
die ongewenst zwanger zijn. Praktische en geestelijke hulp aan jonge moeders en hun baby's. 
Zij begeleiden vrouwen die een abortus hebben gehad. Speciaal geven ze voorlichting in scholen
en kerken over dit belangrijke onderwerp. Een onderwerp wat veel voorkomt maar moeilijk bespreekbaar is.
Ook is er een activiteit gestart met muziekles voor de kinderen. Onder andere mandoline, keyboard en gitaar. 
Een twintigtal kinderen komt op dinsdag en donderdagavond na schooltijd bij elkaar voor de muziekles. 

Wij  wensen u langs deze weg een gezegend en een gezond 2014 toe. 

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

op uw steun mogen rekenen.


