
Lieve familie, vrienden, volgers en donateurs,  

Allereerst willen wij u namens stichting Antipas en Cees en 
Thea hartelijk danken voor de steun die wij van u ontvan-
gen. Wij voelen ons zeer gesteund en opgebouwd waar-
door wij dit mooie werk kunnen doen. Zoals u weet heb-
ben wij voor Gheorghe in 2017 een mooie bus ontvangen. 
Nu is deze bus door een heftig ongeval helemaal total loss 
verklaard. Als u naar de foto kijkt ziet u dat het een serieu-
ze klap is geweest. God heeft ons absoluut beschermd en 
bewaard tijdens dit ongeluk. We danken God dat de grote 
schade bij het materiaal is gebleven. Ook de chauffeur van 
de andere auto is er heelhuids vanaf gekomen. Het is een 
wonder hoe dit is afgelopen. Nu dit allemaal achter de rug 
is zijn we op zoek gegaan naar een oplossing. Gheorghe zit 
natuurlijk opnieuw zonder vervoer. Wij hebben een visie 
om in de toekomst niet alleen Gheorghe, maar ook ande-
ren mindervaliden te vervoeren van A naar B.  

Afgelopen maand was er een transport geregeld door 

stichting Romadopt en de PKN Hervormde 
Kerk uit Barneveld om verschillende goederen 
af te leveren. Heel veel dank voor alle spullen! 
Gert, een van de chauffeurs van dit transport 
heeft ook een gesprek gehad met Gheorghe 
en op de terugweg bleef Gert malen over een 
manier om Gheorghe te helpen. Op de een of 
andere manier heeft het verhaal van Ghe-
orghe diepe indruk gemaakt. Terug in Neder-
land heeft hij samen met de PKN Hervormde 
Kerk in Barneveld tot onze verassing een inza-
melingsactie gehouden voor een invalide bus. 

Er is een bedrag van liefst €7500,- opgehaald. Heel erg bedankt voor deze spontane en o zo gewaar-
deerde actie! Om de bus in Roemenië te krijgen en al het papierwerk op orde te maken hebben wij 
nog € 2000,- nodig. Wij willen ú vragen om ons aan deze laatste € 2000,- te helpen zodat wij na ons 
kerstverlof de bus mee kunnen nemen naar Roemenië. Helpt u Gheorghe en anderen mindervaliden 
aan een nieuwe bus?   

Het bankrekeningnummer hiervoor is: NL16 TRIO 0197839010 t.n.v. 
Stichting Antipas o.v.v. Invalide Bus. Stichting Antipas is een ANBI stich-
ting waardoor uw giften aftrekbaar zijn. Alvast hartelijk dank voor uw bij-
drage! 

 
Cu salut Dumnezeu sa va binecuvânteze 

Flitsnieuws 


