
Lieve familie, vrienden en volgers,  

We zijn inmiddels alweer drie maanden verder en er is een hoop 

gebeurd. Zo hebben we een nieuw personeelslid mogen            

verwelkomen. Elena komt ons helpen met het runnen van de 

winkel. We zijn blij 

en gezegend dat de 

winkel goed loopt 

en dat we op deze 

manier mensen een 

kans kunnen bieden 

op de arbeidsmarkt 

die ze anders niet    

hadden gekregen. 

Ook hebben we de     

verjaardag van Gheorghe mogen vieren en hebben we als        

verassing aan iedereen gevraagd om hem een felicitatie te       

sturen. Velen van jullie hebben hier gehoor aan gegeven ook uit    

Roemenië en andere landen. Namens Gheorghe heel hartelijk 

dank! Gheorghe was er beduusd van, maar heeft ervan  genoten.     

Daarnaast leven we door het COVID19 virus zoveel mogelijk op 

en rond het complex. Door de vele contacten die we      

inmiddels hebben opgebouwd in ons werk voelen we ons 

gesterkt, gezegend en nooit eenzaam. Wel hebben we   

helaas afscheid moeten nemen van Daniël. Hij wilde zich 

niet   langer committeren 

aan het programma wat 

we voor hem hadden         

uitgestippeld. Op het  

moment van schrijven 

zijn er twee mannen uit 

Nederland gekomen. Zij 

komen ons helpen bij het 

verbouwen van groenten en helpen verder met de verschillende  

klussen die gedaan moeten worden op het erf. Ook zullen zij          

betrokken worden in de  programma’s die we draaien. We zijn erg 

dankbaar dat ze hier zijn en voor wat ze gaan doen. Door de            

uitbreiding van het personeelsbestand zijn we blij om te melden dat 

we kunnen starten met een nieuw project. Daar leest u meer over op de volgende pagina. 

Zie pagina 2  

Uitgelicht 

Van de voorzitter, 

Wij zijn blij te kunnen melden dat 

de chauffeur weer hersteld is van 

COVID19. Ook zijn vrouw is er 

goed vanaf gekomen. Thea is in-

middels ook weer volledig her-

steld, dus er is weer veel om dank-

baar voor te zijn. Daarnaast zijn 

we dankbaar voor het vele materi-

aal dat we mogen ontvangen van 

de Moeder Teresia stichting uit 

Ulft. Zij hebben elke keer weer he-

le mooie spullen, waardoor wij 

niet alleen de winkel, maar ook de 

bejaardenhuizen kunnen voorzien 

van mooie spullen. Wij willen zo 

iedereen bedanken voor alle ma-

terialen die ons worden geschon-

ken.  



Gebedspunten: 

 Voor Cornelia die gaat koken en voor voldoende 
middelen voor ons nieuwe voedsel project 

 Voor de samenwerking met onze partners in 
Nederland en Roemenië 

 Financiën voor het nieuwe project en andere projecten   

 Gezondheid van Gheorghe, werkers en Cees en Thea 

Dankpunten: 

 Voor het werk van alle  vrijwilligers en partners 

 Voor de giften van de PKN Hervormde gemeente uit 
Barneveld, NLEG gemeente Alphen a/d Rijn en alle 
andere sponsors 

 Voor het nieuwe huis dat er nu staat voor Axinte 

 Het adres van Cees en Thea:  

    Asociatia Crestere 

    t.a.v. Cees en Thea van Oudenallen 

    Nr. 375 Sat Fîntînele 

    727230 com Fîntînele 

    Jud Suceava 

Hartelijk dank voor úw steun en bijdrage! 
 

Cu salut, Dumnezeu sa va binecuvânteze 

Dankzij onze nieuwe winkelmedewerkster Elena hebben wij tijd en ruimte gevonden om een nieuw 

programma op te zetten. Cornelia, die zich niet helemaal op haar plek voelde in de winkel gaat een 

deel van dit programma invullen. Wij gaan vanaf eind maart 

maaltijden maken en bezorgen aan de eenzame ouderen en 

hulpbehoevende mensen. Om een voorbeeld te geven: de 

man op de foto heeft de respectabele leeftijd van 100 jaar en 

woont ver van de bewoonde wereld, maar nog steeds op 

zichzelf. Hij heeft geen kinderen die in de buurt wonen en 

moet alles dus alleen regelen. Zo zijn er nog vele andere    

ouderen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Dit is 

dus onze doelgroep voor de gemaakte maaltijden. Hierdoor 

hebben we de afgelopen weken veel materiaal ingekocht zo-

als een nieuwe vriezer en pannen. Cornelia gaat voor ons de  

recepten klaarmaken. Deze recepten hebben we de            

afgelopen weken     

samen met Gheorghe 

uitgekozen. We wilden 

namelijk de mensen echte Roemeense maaltijden            

voorschotelen, zodat we er zeker van zijn dat ze het lusten. 

De afgelopen weken hebben we alle recepten zelf geproefd, 

want zoals de bijbel zegt: ’Doe voor de ander wat je zelf 

graag wilt ontvangen. Mattheüs 7:12.’ We hebben er heerlijk 

van mogen eten, waardoor we dit met een gerust hart ook 

durven voor te schotelen aan onze doelgroep. Om te           

beginnen hebben we 10 adressen waar we voor gaan koken. 

Dit om rustig te starten en te onderzoeken wat verder      

mogelijk is. Tot zover onze belevenissen. We houden u graag 

met een volgende nieuwsbrief op de hoogte van dit nieuwe 

project en andere ontwikkelingen. 


