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Van de bestuurstafel: 

Het eerste jaar voor het nieuwe bestuur zit er op. We hebben best wel veel 

vergaderd. En dat komt omdat het voor ons allemaal nog wat onwennig is. We zijn 

allemaal min of meer in het bestuur gerold, en dan duurt het even voordat iedereen 

zijn of haar draai gevonden heeft. Waar bij het vorige bestuur alles min-of-meer op 

de automatische piloot ging, moesten wij op veel zaken het wiel opnieuw uitvinden. 

Daarbij doen we nog regelmatig een beroep op de vorige bestuursleden, die 

daarvoor allemaal gelukkig ook beschikbaar zijn, voor het verlenen van adviezen, 

maar ook voor de organisatie van de oliebollenactie. De oud-bestuursleden draaien 

hierbij nog graag mee. Maar we hebben beloofd, als nieuw bestuur, dat we geen 

misbruik van hun welwillendheid zullen maken. We moeten maar leren om op eigen 

benen te staan. 

 

Markten e.d. 

De stichting was ook zichtbaar aanwezig in Lexmond en Hei- en Boeicop. 

Zo waren we op zaterdag 10 mei aanwezig op de Coopmarkt in april in Hei- en 

Boeicop. 

De laatste zaterdag van augustus stonden we traditiegetrouw op de Jaarmarkt in 

Lexmond. We hebben een spandoek laten maken voor in de kraam. Foto’s werden 

gepresenteerd via een beeldscherm. De verkoop van Roemeense wijn en honing 

was goed.  

Donderdag 21 november was de Wintersfeermarkt. In een gezellige verlichte kraam 

hebben we weer goede contacten gelegd, honing en wijn verkocht en enkele nieuwe 

donateurs verwelkomd. Ook voor de kinderen waren er leuke prijsjes, door het kopen 

van een ‘gouden’ ei. 

Zaterdag 14 december hebben we met veel vrijwilligers oliebollen en appelbeigenets 

verkocht in Lexmond. 2 bestuursleden hebben die nacht meegeholpen met bakken 

waardoor de netto opbrengst meer was dan vorig jaar. Dankzij de hulp van Rinus 

Langerak en zijn hulptroepen een zeer mooi resultaat. Dank aan alle verkopers en 

kopers. 

 

Transporten 

We hebben in 2019 veel minder transporten georganiseerd dan in voorafgaande 

jaren. In het verleden deden we wel 10-12 transporten. In 2019 waren dat er “slechts” 

5, waarvan wij er zelf 3 hebben gesponsord, en 2 zijn er betaald door onze 

zusterstichting in Roemenië Obed Edom. Dat we minder transporten zouden doen 

was ook afgesproken met onze Roemeense vrienden. We zouden ons veel meer 

gaan richten op het transport van kleding en klein-meubelen. En dat hebben we dus 

ook gedaan. We hebben veel minder grote bankstellen, kasten, complete 

keukeninrichtingen of schoolmeubilair vervoerd. 



 

Opslag 

De opslag van de spullen kan en mag nog steeds in de schuren op Lakerveld. Voor 

hoelang is onbekend. We blijven zoeken naar een andere plek.. Er staat nog veel te 

wachten op een volgend transport. De maandelijkse inzamelingen op de kerkpleinen 

in Lexmond en Hei- en Boeicop leveren veel goede spullen op. Dit willen we in 2020 

voortzetten. 

 

Meals on Wheels 

In december 2019 hebben we een mail van de voorzitter van Obed-Edom gekregen 

met een actuele lijst van de mensen die eten krijgen middels Meals on Wheels. Zij 

schrijft daarin: “Enkele van de mensen die we hebben geholpen, zijn nu overleden. 

Er is een acute behoefte om door te gaan en een warme maaltijd te bieden voor 

zoveel ouderen in het Dorohoi-gebied. ‘Meals on Wheels’ is zo geweldig. Ik heb dit 

jaar meer tijd doorgebracht in Roemenië vanwege de noodzaak om voor mijn ouders 

te zorgen. Ik had meer tijd om aan dit project te besteden en Joseph (voorganger in 

lokale Baptistenkerk) te vergezellen bij het bezorgen van de maaltijden. Deze 

mensen waarderen de maaltijden erg, ze hebben hulp nodig en dit is een geweldige 

zaak die je geld en je tijd waard is. Het eten dat we leveren is ook voedzaam en erg 

lekker! 

Er zijn een paar bijzondere situaties bijgekomen, bijvoorbeeld van een jonge vrouw 

die in een greppel/sloot woont. We kunnen haar het eten niet in haar handen geven, 

omdat ze het waarschijnlijk naar ons teruggooit. We laten de maaltijden achter bij 

haar dochter die in staat is om haar voeden. In de koude winter slaagt het 

‘gemeentebestuur’ erin haar naar een ziekenhuis te sturen. 

Ik geloof persoonlijk dat dit project geweldig is in de wintermaanden, wanneer het 

voor ouderen moeilijker is om op pad te gaan. 

Weten dat iemand honger heeft, is zo'n droevig gevoel, maar te weten dat je hem of 

haar een maaltijd kunt brengen is een gevoel dat je moet koesteren. Vooral als 

iemand aan huis gebonden is. We hebben een paar ouderen die aan huis of zelfs 

aan bed gebonden zijn. Ik zag vaak de vreugde om ons in hun huis te hebben. Dan 

voel je dat je tot een zegen voor die arme, zeer behoeftige mensen kunt zijn.” 

Zoals u kunt lezen blijft dit project hard nodig. Meer hierover is ook te lezen in de 

laatste Nieuwsbrieven. 

 

Inkoop en inzameling kleding 

We dachten eerst nog, dat we kleding zouden gaan inkopen op enkele bekende 

adressen, zoals het Leger des Heils. Maar daar zijn we van afgestapt. Want we 

hebben ontdekt, dat we veel efficiënter zèlf kleding kunnen inzamelen in onze eigen 

dorpen. We staan nu elke 2e zaterdag van de maand bij ofwel de NH-kerk van 

Lexmond ofwel die van Hei- en Boeicop. En die formule werkt goed! We krijgen op 

deze manier veel goed bruikbare spullen binnen, en allemaal gratis. 


