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Project Beschermd wonen in Sfântu Gheorghe 
Ds. Peter Makkai heeft het initiatief genomen voor de bouw van een 
unieke woongemeenschap voor mensen met een beperking in Sfântu 
Gheorghe. Hij wil deze mensen een plek bieden waar ze onder 
begeleiding, zelfstandig kunnen wonen. Het wooncomplex kost veel. 
Als stichting willen wij één appartement adopteren. In 2020 en 2021 
willen we dit project financieel ondersteunen. De bouw is in augustus 
2019 gestart en vordert gestaag! Door de corona pandemie is de 
bouw momenteel stilgelegd. De kosten van één appartement zijn 
circa €23.000,-. In 2019 hebben we een bedrag van €7.500,-
gedoneerd. Het resterende bedrag van €15.000,- wordt door ons 
overgemaakt als de bouw weer opgestart wordt.  Wij hopen met de 
kipkerstactie het bedrag nog te kunnen verhogen. 
 
 
 

Project Huedin – thuiszorg 
Huedin is een dorpje in de omgeving van Cluj. Diakonia verleent daar 
thuiszorg aan arme ouderen en Roma-mensen. Zij hebben zelf niet of 
nagenoeg geen financiële middelen om de benodigde thuiszorg en 
bijkomende middelen te betalen. 
Dit jaar hebben wij Huedin ondersteund met een donatie van €2.600,- 
waarvoor in Roemenië medische materialen zijn gekocht. Deze 
hulpmaterialen worden verhuurd vanuit een thuiszorgwinkel. 
 

 

 

Potgrondactie: De in Nijkerk bekende potgrondactie heeft dit jaar ook weer plaatsgevonden. Onder aanvoering van de 
werkgroep bestaande uit Bert en Trinette Kamphorst, hebben veel vrijwilligers meegeholpen. Het mooie resultaat is 
een netto opbrengst van ca. € 4.300,-. 
 
 

Kleding inzameling en transport naar Roemenië. 
Het inzamelen van kleding en vervoer naar Sfântu Gheorghe blijft een belangrijk actiepunt van onze stichting. Er is 
dringend behoefte aan goede kleding! We blijven rekenen op uw medewerking. Dit jaar zal er één transport 
plaatsvinden naar Roemenië. In totaal zal circa 50 m3 kleding naar Roemenië getransporteerd worden. Daarnaast zal 
er nog circa 15 m3 aan andere materialen mee gaan, namelijk: rolstoelen, een elektrisch bed, tafels en stoelen voor de 
woongemeenschap van Peter Makkai.  
Werkgroep Connected transporteert ook nog 15 m3 aan materialen, waaronder douche wanden en medische 
materialen. 
De totale kosten voor dit transport ligt rond de €  3.100,-. 
 
 

Kipkerstactie 
Door de Corona pandemie hebben dit jaar de Boerenmaandagmarkt en de Winterfair niet plaatsgevonden. Om toch 
aan inkomsten te komen voor het hieronder beschreven project “Beschermd wonen Sfântu Gheorghe”, is een nieuwe 
actie opgezet namelijk “de kipkerstactie”. Tijdens het opstellen van deze donateursbrief zijn de resultaten hiervan nog 
niet bekend. We hopen op een mooie opbrengst. 
 
 

Werkgroep Connected 
In Oradea staat het Julia Home. Dit is een opvanghuis van waarin veel (arme) mensen structureel ondersteund worden 
en waar ze in contact worden gebracht met het Evangelie. Ook moet het pand opgeknapt worden. Daarvoor is een 10-
jarenplan gemaakt. De werkgroep organiseert twee werkvakanties per jaar om het Julia Home  te renoveren en 
voedselpakketten uit te delen. Connected is geheel selfsupporting. Door de corona pandemie hebben de 
werkvakanties niet plaatsgevonden. 
 

 


