Meeleven in coronatijd
2020 is een ingrijpend jaar geweest, wereldwijd. Door onze contacten hebben
wij informatie over de ontwikkelingen rondom Covid-19 in verscheidene landen.
Naast onze projecten in Oekraïne (het Alzheimerhuis, het opvanghuis voor
voormalige straatkinderen en studiefinanciering) kregen wij via vrienden van
de stichting te maken met de gevolgen van de lockdown bij de
arbeidersgezinnen van twee theeplantages in Sri Lanka en 28
predikantengezinnen die normaal van giften leven van gemeenteleden. We
hebben besloten ons netwerk aan te schrijven en de bestemming van donaties
niet meer te beperken tot Oekraïne. Dit jaar is er een noodhulpproject in Sri
Lanka bij gekomen en een klein familieproject in Guatemala.

Het Alzheimerhuis ("Mandulafa" is amandelboom in het Hongaars) staat in het
stadje Beregszasz (Beregovo in het Oekraïens) in Sub-Karpaten).

Vanouds een Hongaarse stad waar nog veel Hongaren wonen. Het
Alzheimerproject is in eigendom gegeven aan de diaconie van de protestantse
Hongaarse kerk. Het is een kleinschalig project voor max. 15 mensen met een
vorm van dementie. Het huis is een pilotproject en is voor de exploitatie
afhankelijk van giften.
Straatkinderenproject Eva
Voor project Eva (de moeder van het
huis) heeft onze stichting in 2017 een
huis kunnen kopen voor $ 15.000,00.
Iedere maand wordt door Martá Fabian,
de voorzitter van onze stichting in
Oekraïne € 50,00 voor vaste lasten

uitgegeven en € 10,00 onvoorzien. Eva zorgt voor 4 kinderen en daarnaast
heeft ze een netwerk, waardoor ook andere straatkinderen worden
opgevangen.

Studieprojecten
Op dit moment zijn er geen sponsorkinderen meer. De laatste jongere die we
hebben gesponsord is afgestudeerd als lerares aan de onderbouw van een
basisschool en heeft inmiddels werk. Missie volbracht.

Guatemala
Op verzoek van vrienden sponsort de stichting
een familie in Guatemala. De jongen die
gesponsord wordt heeft epilepsie. Zijn opleiding
en noodzakelijke medicijnen worden
gefinancierd. Via deze vrienden is er persoonlijk
contact.

Sri Lanka
Corona hakt er in Sri Lanka
in. Het land heeft een
strenge lockdown gehad
tijdens de eerste coronagolf
en op dit moment is de
tweede lockdown nog
strenger. Via vrienden van
de stichting, die er in 2017
geweest zijn, kregen we,
nadat we in april de eerste
noodhulp overmaakten, het
volgende bericht: "We are planning to help 28 pastors and 30 packs dry rations
for 30 families of two teaplantation estates. People who are working for daily
salary. Due to this lockdown they are unable to provide their families. There are
people in need in several tea estates, but we have selected two. They cannot

afford for a package of rice for the meal even." De noodhulp voor Sri Lanka is of
geoormerkt of gedoneerd vanuit de ongeoormerkte reserves van de stichting.

Financieel overzicht:
1. Exploitatie Alzheimerhuis
2. Vaste lasten straatkinderenhuis project Eva
3. Kerstuitgaven voor een aantal gezinnen
4. Sri Lanka noodhulp
5. Guatemala

€ 5000,00
840,00
800,00
8100,00
500,00

We willen iedereen die deze projecten heeft mogelijk gemaakt heel hartelijk
bedanken.
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