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Satu Mare 
In de vorige nieuwsbrief 

hebben we u veel    

verteld over ons nieuwe 

werkgebied in Zuid-

Roemenië.   Deze 

nieuwsbrief gaat geheel 

over ons contact in Satu Mare in het noorden van 

Roemenië. Deze plaats ligt 40 km onder de grens 

met Oekraïne. Doordat het Russische leger Oekra-

ïne vorige week heeft aangevallen komen er vele 

vluchtelingen uit Oekraïne de grens naar Roemenië 

over. De kerken in Satu Mare zijn direct in actie  

gekomen om deze vluchtelin-

gen veelal moeders met jonge 

kinderen te helpen. Wij     

hebben  gevraagd wat zij    

nodig hebben om dit diaconale 

werk te kunnen doen. We  

zouden namelijk op 5 maart 

een goederentransport naar 

hen verzorgen. We konden 

best een inzameling houden 

om hen van het broodnodige 

te voorzien. 
 

 

Ds. Josef Kiss deelt aan de grens voedsel uit aan vluchtelingen. 

 

Hartverwarmend 
Het is ronduit hartverwarmend hoe er massaal op 

de oproep van MeHoRo is gereageerd. Een kleine 

greep uit de verhalen die ons raakten deze week: 

• Iemand die zelf leeft van de bijstand heeft 

haar keukenkastjes leeggehaald en alle houd-

bare producten geschonken. 

• Organisaties die van hun winst geven aan een 

goed doel, hebben nu van deze winst bood-

schappen gedaan en deze geschonken. 

• Een vervoersbedrijf heeft de transporten van 

twee trailers geschonken. 

• In Satu Mare zijn naast de diaconale hulp ook 

gebedsdiensten georganiseerd voor Oekraïne. 

• Door de Ondernemersvereniging Meerkerk is 

een crowdfunding gestart om het geld voor 

een transportbusje bij elkaar te krijgen. 

• Buurten en kerkgenootschappen uit de wijde 

omgeving hebben voor ons doel ingezameld. 

• Een familie bood woonruimte aan. Een dag      

later kregen we kennis aan een gezin dat al in 

Nederland was en wier huis in Kiev gebombar-

deerd is. We konden vraag en aanbod bij el-

kaar brengen. Een wonder. 
 

 

Volop bedrijvigheid op het 

inleverpunt aan de Energie-

weg. 

Het busje dat we dank zij de 

crowdfunding konden ko-

pen. Dit busje zal    worden  

ingezet om moeders met kleine kinderen die lopend 

de grens over komen te vervoeren naar de tijdelijke 

opvang locatie 40 kilometer verderop. 
 

Transport 
Dit weekeind kunnen er drie ! transporten           

vertrekken naar Satu Mare. Er is zelfs geen plaats 

meer voor het reguliere transport dat gepland stond.  

Ook de personenbus zal daar gebracht worden. Het 

uitvoerkenteken is inmiddels geregeld. 

Het reguliere transport zal later plaats vinden. 

 

Deze transporten zijn mogelijk gemaakt door de vele 

vrijwilligers die hebben geholpen deze week, de vele 

mensen die houdbare levensmiddelen hebben ge-

bracht en de giften die we mochten ontvangen. 
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