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Hierbij de nieuwsbrief van oktober 2015. Een korte nieuwsbrief
dit keer met een verslag van het transport van afgelopen
september.

Doe mee!

Veel leesplezier!
Vriendelijke groet,
Stichting Project Oekraïne

Verslag transport
Beste lezer,
Even een kort verslag over het verloop van het transport.
Foto's e.d. staan op de website en op Facebook.
Marinus Janssen en dhr. Wieringa hebben voor ons gereden.
Ze zijn zondagavond 27 september weggegaan en vrijdag 2
oktober rond de middag weer teruggekomen.
Ze hebben eerst in een Hongaars dorp vlak bij de Oekraïense
grens gelost. Jurjen Knot was hier ook. De schoolspullen die
hier gelost werden, waren voor de kinderdagverblijven in
Oekraïne. Ook zijn er materialen voor de dokterspost in
Tivadar gelost. Er wordt gezorgd dat dat daar komt. Verder
was er nog wat kleding en overig materiaal. Vanaf hier zijn de
mannen doorgereden naar Roemenië.
De heren hebben overnacht in Vaida. Hier heeft men een
klein beetje materiaal gekregen. Ze hadden zelf al
aangegeven dat zij hun deel van de spullen wel aan
Oekraïne wilden afstaan en zo is dat ook gebeurd.

Op woensdag was het transport in Pir, Roemenië. Hier
hebben ze schoolmeubeltjes, 2 kopieerapparaten, kleding en
overige materialen gelost. Toen doorgereden naar Körös, een
plaats waar Sándor ook dominee is. Hier zijn de laatste
schoolmeubels gelost, voor het plaatselijke schooltje.
Na een overvloedig maal zijn Marinus en Wieringa rond half 5
weer terug naar Nederland vertrokken. Waar ze
vrijdagmiddag weer aankwamen.
Ze hebben een mooie reis gehad en er enorm van genoten.
Ze willen zeker nog wel eens weer voor ons rijden.
Wat het precies heeft gekost kunnen we op dit moment nog
niet zeggen. Sponsors en giften zijn nog altijd welkom. Er is
nog een tekort van ongeveer 200 euro, dit is een ruwe
schatting. Op de site staat een thermometer waarin is te zien
wat de stand is.
Deze keer hebben we een humanitair transport gedaan.
Daardoor konden we ontheffing krijgen van tol in Duitsland
en Hongarije. De trailer is gesponsord door Landjuweel, de
truck door autobedrijf ESA in Groningen en de verzekering is
ook gesponsord. Van loonbedrijf ESL kregen we een flink
aantal liters diesel. Ook een aantal bedrijven heeft het
transport financieel gesponsord: bouwbedrijf Van Duinen,
Dogisterij Marja, Accuservice Lijnema en V.O.F. Steendam.
De opslag trailer is weer nagenoeg leeg. Hij is opgeruimd en
aangeveegd.
Wij willen iedereen bedanken die zich ingezet heeft om dit
transport mogelijk te maken! En natuurlijk ook iedereen die
meegeleefd heeft of ons financieel heeft gesteund.

Bollenmanden
U kunt weer bollenmanden bestellen!
Voor slechts €17,95 krijgt u een mand met vijf verschillende
soorten bollen (crocus, hyacinth, tulp, scilla, narcis). De
afmetingen van de manden: een diameter van 40 cm en
een hoogte van 30 cm.

Gebruiksaanwijzing: de mand na aankoop in een koude,
vorstvrije ruimte zetten. De grond vochtig houden. Als de
eerste bollen
uitkomen kan de mand naar buiten. Vanaf maart begint de
bloeiperiode van de bollen.
De manden komen uit Roemenië en zijn gemaakt door
Romafamilies, die zo de hele winter een inkomen hebben
gehad. Door de aankoop van een mand steunt u dus niet
alleen de stichting, maar ook draagt u bij aan een inkomen
voor Romafamilies.
Wilt u een mand bestellen? Stuur dan een mail naar
projectoekraïne@live.nl.

Doe mee!
Lijkt het je leuk om volgend jaar mee te gaan naar Roemenië
en Oekraïne? Dan kun je je aanmelden bij een van de
projectleden of via de site. Je wordt dan uitgenodigd om de
bijeenkomsten bij te komen wonen.
Op de site kun je de voorwaarden voor deelname vinden.

