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Corona
De corona pandemie heeft gevolgen voor de werkzaamheden van onze stichting en voor de gemeentes die we ondersteunen in Hongarije en in Roemenie. De meeste kerkdiensten worden daar live uitgezonden via Facebook. Winkels zijn gesloten op de
levensmiddelenwinkels na. Uiteraard hebben we de
geplande voorjaarsreis moeten cancelen. In deze
nieuwsbrief willen we een beeld geven wat we alsnog wel hebben kunnen doen.

Giften
Ook de 2e hands winkels van onze contactadressen
moeten gesloten zijn. Daarom hebben de diaconieën van deze gemeentes geen inkomsten van deze
winkeltjes en dit heeft direct gevolgen voor de
voedselprogramma’s voor de mensen die hier mee
geholpen worden. We hebben deze gemeentes voor
deze situatie ondersteund met extra giften die we
deze keer via de bank hebben overgemaakt.

Diaconale programma’s
De gemeentes waren erg dankbaar voor de giften
en hebben hiermee direct levensmiddelen gekocht
en deze verdeeld onder de allerarmsten, zodat zij
kunnen voorzien in hun basisbehoeften. Hier wat
fotootjes van het uitdelen in Akós.

Transport
Op maandag 18 mei hebben we een deelvracht
mee kunnen geven met een transport naar Jibou in
Roemenië. Onder andere een aantal ziekenhuisbedden gekregen van de Rivas worden daar gebracht.
Deze zijn bestemd voor het hospice. Ook zijn de
ingezamelde voedselpakketten meegegaan.

Inzamelingsactie

In samenwerking met Plus Versteeg uit
Meerkerk hebben we op zaterdag 16
mei een inzamelingsactie mogen houden. Hiermee kunnen in Jibou voedselpakketten worden samengesteld en uitgedeeld aan de allerarmsten. Deze pakketten zijn
meegegaan op
het
transport
van 18
mei.

Even voorstellen…
In het bestuur mochten we Elizabeth van Gorsel verwelkomen. Zij neemt de plaats in van Wouter Molenaar. Hieronder stelt zij zichzelf aan u voor:
‘Ik ben Elizabeth van Gorsel. Ik ben 30 jaar oud en
getrouwd met Ard-Jan. We hebben samen eerst 6
jaar in Zeeland gewoond, en in 2017 verhuisd naar
Hei- en Boeicop. In Meerkerk zijn we lid geworden
van de CGK. In het dagelijks leven werk ik met veel
plezier bij Mechanisatiebedrijf de Bruijn in Lexmond.
In mijn vrije tijd wandel en fiets ik
veel en zijn we druk in onze tuin, en
als er dan nog tijd over is sta ik
graag in de keuken, of gaan we uit
eten of op reis. Wouter Molenaar
vroeg me om eens een vergadering
van MeHoro bij te wonen, ik kende
MeHoRo toen nog niet. Op die vergadering hebben ze me bijgepraat
en ben ik enthousiast geworden. Tijdens de volgende vergadering heb ik
toegezegd bestuurslid te worden, ik vind het leuk dat
ik op deze manier mag samenwerken met mensen
die zich vrijwillig inzetten om anderen te helpen.’
Het bankrekeningnummer van de stichting
MeHoRo is: NL 22 RABO 0127 0392 01

