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Biddag 2021 

 
      Beste ouders en kinderen, 
 

Als Stichting Oost Europa afdeling Enter-Wierden nemen we ook dit jaar weer de vrijheid om een beroep op jullie te 

doen om samen als schoolkinderen een levensmiddelen inzamelingsactie te houden voor de kinderen van het 
kinderziekenhuis en het weeshuis in Carei, Roemenië. 

 
     Omdat er dit jaar GÉÉN kerkdienst gehouden wordt met de kinderen willen we toch de al bijna traditionele  

     levensmiddelen inzamelactie door laten gaan.  
     Daartoe kunnen de kinderen vanaf maandag 1 maart tot en met woensdag 10 maart levensmiddelen mee naar 

     school nemen. 

     De vrijwilligers van de Stichting zorgen dat op donderdag 11 maart de levensmiddelen worden ingepakt zodat  
     ze zo snel mogelijk op transport gaan naar Roemenië.  

     Wanneer dat precies zal zijn is afhankelijk van de mogelijkheden in deze Corona tijd. 
 

De mogelijkheid om de kinderen van het kinderziekenhuis en het weeshuis in Carei dagelijks van een goede maaltijd te 

voorzien blijft voor de directies een bijna onmogelijke puzzel. Een budget dat niet toereikend is om de noodzakelijke 
zorg te kunnen bieden aan de kinderen biedt al helemaal geen ruimte om “fatsoenlijke” maaltijden te verzorgen.  

Laat staan dat er voldoende variatie geboden kan worden in de maaltijden die verstrekt kunnen worden.  
 

Wij willen deze kinderen ook dot jaar weer graag helpen. Je begrijpt het al, zonder jullie hulp zijn we nergens. 
De artikelen waar de kinderen in Roemenië het meest mee geholpen zijn:  

 

Meel, Rijst, Macaroni en Soep (in droge vorm) zijn naast Olie, Koffie en Thee de meest dringende artikelen. 
Maar ook Zeep, Waspoeder, Tandpasta en tandenborstel zijn zeer welkom.  

 
Een financiële bijdrage mag natuurlijk ook!  

 

Graag de artikelen in een plastic zak meenemen naar school.  
Donderdag 11 maart halen wij dan de goederen bij jullie school op en brengen die naar onze opslag plek aan de Marcus 

Samuelstraat. Daar wordt het geheel dan door vrijwilligers ingepakt waarna het zo snel mogelijk op transport gaat naar 
Roemenië. 

Helpen jullie allemaal weer mee bij deze inzameling? 
 
Met vriendelijke groet, 

 
A.J. Draaijer, voorzitter 

D. Bosch, projectleider. 
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