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NIEUWSBRIEF ST. DIALOOG
Van het bestuur
it jaar hadden we precies 7 dagen ‘in het veld’ tot onze
beschikking om alle geplande activiteiten uit te voeren.
Het weer was prima voor ons werk: geen druppel regen, wel
(te) warm. De klimaatverandering is voelbaar, ieder jaar wordt
het droger en langduriger heet. Voor ‘onze’ gezinnen geen
gunstige ontwikkeling (voor niemand, maar hen treft het nog
harder); de huisjes staan in de brandende zon zonder enige
schaduw. Omdat wonen en slapen zich allemaal net onder
het dak afspelen wordt het overdag bloedheet en is slapen
ook geen pretje. Als je ook nog eens geen water of douche of
koelkast bij de hand hebt en het is weken lang 40 ° C of
meer, ga er maar aan staan.
Waar je ook komt, overal is het een verkeerschaos met veel
te veel auto’s op daarvoor niet geschikte wegen, agressief
rijdende verkeersdeelnemers en een ontstellend tekort aan
parkeerplaatsen. De infrastructuur in het land is jarenlang
verwaarloosd: zowel de aanleg, als het onderhoud van wegen
en spoorverbindingen verlopen zo moeizaam (of helemaal
niet) dat dreigende verkeersinfarcten de economie van het
land in gevaar gaan brengen. Fietsen doet de gewone
Roemeen al helemaal niet, een enkele uitzondering
daargelaten, terwijl dit deel van Roemenië daar qua reliëf
uitermate geschikt voor is. Met de huidige wegen is fietsen
een gevaarlijke hobby (autorijden ook eigenlijk). Verder is
‘fietsen’ ook niet erg ‘statusverhogend’. Dit jaar deden we de
reis naar Roemenië per trein. Onze ervaringen leest u op
pag. 2.
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Financieel overzicht:
Met uw donaties van september werd maar liefst
overgemaakt voor 45 gezinnen.

€ 5.179

Wilt u uw gezin voor de komende wintermaanden

ondersteunen, zorgt u dan dat het geld
UITERLIJK OP 1 DEC op de rekening van de
Stichting Dialoog staat:

NL92RABO0343711109
o.v.v. naam of nummer van het contact gezin.

De bouwprojecten namen de meeste tijd in beslag, ca 5
dagen. U leest daar alles over op pag. 9-11. Het
onderwijsproject liep zoals gepland op rolletjes met opnieuw
een daling in het aantal leerlingen, zie pag. 3-6.
De komende maanden zullen worden besteed aan
verslagschrijving, rapportage aan onze donateurs, de actie
Voedselpakketten Kerst 2019 en het zoeken naar fondsen
voor het jaar 2020.

Voedselpakketten
Het uitdelen van een voedselpakket voor de armste gezinnen
in december is al jaren een onderdeel van onze activiteiten.
Ook dit jaar. Voor slechts € 21,50 maakt u een gezin al blij.
Lees er meer over op pagina 2.
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