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2018 is alweer enkele weken oud maar we willen u nog een terugblik geven van onze activiteiten in
2017.
In maart heeft het jaarlijkse groot transport plaatsgevonden met hulpgoederen: kleding, dekens,
fietsen, bedden enz. Dit werd uitgedeeld aan de Roma mensen in de omgeving. De stichting
kreeg hierbij hulp van een jong Belgisch echtpaar, Tijs en Jessica Priem, die daar wonen en zeer
intensief met deze mensen werken. Zij kennen de meest schrijnende gevallen en
weten dus waar de hulp het best op zijn plaats is.
Begin van de maand juni hebben 16 studenten van de NHTV uit
Breda een week geholpen met het project ‘ramen en deuren
vernieuwen in het zigeunerdorp Geoagiu’.
De studentes hebben actief voor animatie
met de kinderen geregeld.
De studenten waren erg onder de indruk dat er zoveel
armoede en ellende is op nog geen 1700Km van
Nederland.
Eind juli zijn weer 40 kinderen uit de stad Boekarest op vakantie geweest in Hollands Hof,
Romos. Het verblijf werd gesponsord door de Stichting Wees een Lach en een met een bijdrage van
de Stichting Hulp door Genade. De kinderen hebben wederom genoten van de natuur, sport en de
creatieve bezigheden.

Wilt u een vakantie project ondersteunen zodat de stichting meer kinderen kan laten genieten van
een zorgeloze week, meldt dan bij uw gift “kindervakantiewerk”. De lach en blijdschap van de
kinderen is het meer dan waard.
Augustus, de maand van de Top Cauberg Challenge. De renners brachten met hun sportieve
prestatie weer een mooi bedrag bijeen voor het jeugdhuis in Cugir. De kinderen zijn ontzettend

dankbaar hiervoor. Dank aan de
vrijwilligers die de stichting Top
Cauberg Challenge geholpen
hebben om dit evenement te
doen slagen.
De samenwerking met Stichting
Phoneo die de stichting vorig jaar aangegaan is betreffende het jeugdhuis verloopt
uitstekend. Elke middag zijn de kinderen aanwezig voor begeleiding met hun huiswerk
en creatieve activiteiten, sport en spel.
In september kreeg de stichting hulpartikelen aangeboden door
de fam. Schreurs van het Hof van Ulvend: stalen bedden met
matrassen, ramen en deuren, stoelen, dekens, gordijnen enz.
Tevens was er een gift van de Fa Oprey uit Margraten: tegels en houten
plaatwerk.
Een extra transport moest geregeld worden. Dhr.Anker van de firma A
ware food groep was bereid om voor de tweede keer dit jaar te sponsoren.
Al deze mensen verdienen een dikke pluim. Namens de Stichting en de
mensen uit Roemenie hartelijk dank voor de hulp.
De studenten van de NHTV waren zo enthousiast over hun project en onder de
indruk van wat ze gezien hadden dat er een tweede groep in oktober kwam.
Wederom waren het 16 studenten voor een nieuw project. Jan en Gerry Aarts
van de Stichting Hulp door Genade en Tijs en Jessica Priem , stichting Pelunca
hebben samen bekeken wat het meest urgent was.
Het werd daken herstellen in het zigeunerkwartier in Orastie. De winter
stond voor de deur en de meeste mensen daar hebben een slecht huisje met
ook nog een “gaten dak”.
Alle huisjes werden voorzien van metalen dakplaten. Een hele klus maar het is gelukt in een week.
De studenten hebben geweldig werk geleverd. Tevens kregen de gezinnen nog een voedselpakket
en werden de kinderen voorzien van nieuwe schoenen die dit keer weer geschonken waren door de
fa. Wechseler uit Valkenburg.
Namens de enthousiaste kinderen en ouders hartelijk dank.
Zouden er groepen of scholen zijn, of kent u iemand die ook zo’n project willen doen, neem dan
contact met ons op om samen te overleggen wat de mogelijkheden zijn.

Het project Bread to Live, waarover in de vorige nieuwsbrief uitgebreide informatie, komt ook
langzaam op gang. Wilt u hieraan meedoen, neem dan contact op met de Stichting voor verdere
info.
Zonder al uw hulp en inzet kan de Stichting deze projecten in Roemenie niet runnen. Onze hartelijke
dank voor uw bijdrage en inzet.
Samen kunnen we de kinderen een beetje vreugde in hun leven geven en helpen een betere
toekomst op te bouwen. Iets wat voor de meeste kinderen hier vanzelfsprekend is.
De Stichting Hulp door Genade en de kinderen in Roemenie hopen ook in 2018 op uw steun te
mogen rekenen.

- We zijn ANBI gecertificeerd
- Kent u mensen die een kind willen sponsoren in het project Bread to Live . Laat ze dan contact met
ons opnemen
- Indien u extra wilt ondersteunen dan kunt u uw bijdrage overmaken op ABN/AMRO
Stichting Hulp door genade IBAN: NL 28 ABNA 0515679410
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