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oals gebruikelijk presenteren we in dit voorjaarsnummer de jaarcijfers over 2019. Zie daarvoor pag. 2.
U kunt zien dat we niets hebben opgepot, integendeel, er
is veel meer uitgegeven dan er binnenkwam.
Lees vooral ook de toelichting. Als u er vragen over heeft,
stel ze gerust, per mail of telefoon.

Z

Om onze projecten te financieren vragen we bij diverse
instellingen om subsidie. Een aantal daarvan zijn afgewezen, andere aanvragen lopen nog. Door het wegvallen
van subsidies van de St. Terra (die opgeheven is) wordt
het wel moeilijker aan voldoende budget te komen. We
hopen in ieder geval dit jaar toch weer een groot aantal
kinderen te kunnen helpen met een onderwijspakket.
Verbetering van ellendige woonsituaties van gezinnen is
ons andere speerpunt en we hopen daarvoor voldoende
geld binnen te krijgen. Verder berichten we in deze Jurnal
over de eind 2019 afgeronde bouwprojecten, over
onderwijs (pag. 3) en over recente ontwikkelingen in
Roemenië. Analfabetisme onder kinderen viert nog steeds
hoogtij en het lidmaatschap van de EU heeft Roemenië
niet de beloofde voorspoed gebracht. De ongelijkheid is
toegenomen en de exodus van opgeleide mensen en van
kinderen neemt groteske vormen aan (pag.4-5).

OPNIEUW! PAASPAKKETTEN
We willen graag met Pasen 150 gezinnen blij
maken met een paaspakket. Wellicht wilt u uw
contactgezin of een niet gekoppeld gezin met
Pasen verrassen met een voedselpakket met
ongeveer dezelfde samenstelling als met Kerst?
Dat kan heel makkelijk door 21,50 Euro over te
maken op onze bankrekening onder vermelding
van Paaspakket. Dit kan tot 1 april.
Als het voor uw gezin is bedoeld zet u dat er dan
even expliciet bij, anders kiezen wij een gezin uit.

We hopen de 150 te halen!
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Financieel overzicht:
Met uw donaties van december 2019 werd maar
liefst €7.233 overgemaakt: in contanten € 4.016
voor 46 fam., en € 3.217 voor voedselpakketten,
goed voor 150 families in december. Het geld en de
voedselpakketten zijn vóór Kerst uitgedeeld.

Alle gevers onze hartelijke dank !!!
Als u dit kwartaal uw gezin wilt ondersteunen zorgt
u dan dat uw bijdrage uiterlijk 1 April op
de rekening van de St. Dialoog s t aat :
NL92RABO0343711109 o.v.v. R-nr. + naam
Roemeens gezin).

Houdt u s.v.p. wel aan deze deadline.

LET OP:

U kunt nog steeds vier keer per jaar
geld overmaken voor uw gezin maar in mei
wordt u er niet meer aan herinnerd. De volgende
Jurnal komt namelijk pas in augustus.

De deadline voor de tweede
periode is 1 juni.

