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Woerden, november 2019
Lieve vrienden en belangstellenden,

Artjom/ internet.

In het voorjaar waren wij van plan om in
augustus naar Rusland te gaan. Helaas kon
dat geen doorgang vinden wegens ziekte.
We hebben de afgelopen periode regelmatig
Skype contact gehad met Sergei Melnikov.
We spreken dan met elkaar over alle mensen
die hulp nodig hebben. Via ons vertrouwde
kanaal hebben we in september het
afgesproken bedrag overgemaakt naar Sergei.

We ondersteunen Artjom, zoon van Sergei,
met zijn studiekosten.
Ook wordt nog steeds de internet verbinding
in de kerk door ons betaald.

Voedselpakketten.
In overleg hebben we nu geld overgemaakt
voor 5 gezinnen die maandelijks een
voedselpakket krijgen. Zo’n pakket bestaat,
afhankelijk van het te besteden bedrag uit:
olie, meel, pasta, suiker en als het mogelijk is
wat vers fruit of groente.

Slawa.
Wij volgen met belangstelling Slawa en zijn
gezin. Slawa en zijn vrouw Lena schrijven
gedichten welke in boekvorm worden
uitgegeven. Zij timmeren aan de weg door
hun bijzondere verhaal over de manier
waarop ze elkaar hebben leren kennen,
namelijk op een muziekfestival.

Slawa en Lena met hun twee kinderen Dasha en Misha
vormen een prachtig gezin.

Blijde gezichten.
Stichting Ruslandhulp Radoeka is een particulier initiatief van mensen met een bewogen hart voor armoede en nood in Rusland.
De Stichting is in het bezit van het ANBI certificaat. Giften zijn aftrekbaar van de belasting.
Ons bankrekeningnummer is: NL53 INGB 0006 2220 04 T.n.v. Stichting Ruslandhulp Radoeka

Projecten.
Vanuit de kerk worden oudere mensen
uitgenodigd voor een gezellige middag.
Ze worden verwend met lekkers en krijgen
ook nog een pakketje mee naar huis.
Als tweede loopt het project voor de
zwakbegaafden kinderen ook nog door.
We vonden het heel jammer dat we dit jaar
niet konden gaan en elkaar niet hebben
kunnen ontmoeten.
We waren weer heel blij met de giften die we
van u mochten ontvangen.
Dit heeft ons mogelijk gemaakt om weer
verder te kunnen gaan met dit mooie werk.

En ook in het kinderhuis blijde gezichtjes.

Met vriendelijke groeten,
Ina Kool, Magdaleen Mulder en
Els Kiers.
Verzamelen bij het bejaardenhuis voor de
verwenmiddag.

Dankbaar voor het maandelijkse extraatje.

