VOEDSELPAKKET 2019
nze gezinnen hebben het in de winter niet makkelijk (nooit eigenlijk). De inkomsten zijn vaak minder dan in de zomer,
want er is dan geen seizoenarbeid in de (land)bouw. Veel kosten moeten gemaakt worden voor verwarming en de
voedselprijzen liggen hoger dan in de zomer. Ook deze gezinnen willen graag met de feestdagen van december eens wat
extra aan de kinderen (of bij ouderen aan zichzelf) geven. Een voedselpakket komt aan die behoefte tegemoet.
Vorig jaar konden we voor de Kerst 210 voedselpakketten aan de armste gezinnen van onze doelgroep uitreiken en met
Pasen nog eens 198. Prioriteit hebben de gezinnen met veel kinderen en ouderen. Het voedselpakket wordt in Roemenië
gekocht en wordt alleen aan gezinnen uitgereikt die van ons daarvoor een uitnodiging hebben gekregen.
Het pakket zal als volgt zijn samengesteld:

O

- 2 kg rijst

- 1,5 kg kip

- 1 kg macaroni

- 1 kg schapenkaas

- 3 L zonnebloemolie

- 500 g margarine

- 2 kg suiker

- 500 g snoepgoed

- 2 kg meel

- 600 g wasmiddel

- 500 g worst

- 1 draagtas

slechts € 21,50 per pakket
Stort wel vóór 11 december

Voedselpakket van december 2018

Drie vriendinnen uit Kortenhoef organiseren jaarlijks, in een kas, een workshop voor Tuinclub De Gooise Loot. Met prachtige materialen, uit de tuin
verzameld, wordt een herfststuk gemaakt. Voor een wisselend goed doel.
Dit jaar gaat het geld naar de actie Voedselpakketten Kerst 2019 van de
Stichting Dialoog.

Totaal 270 euro.
Als u ook één of meer voedselpakketten voor uw rekening wilt nemen stort dan € 21,50 of meer op
rek. NL92RABO0343711109 t.n.v. Stichting Dialoog onder vermelding van ‘Voedselpakket' (aftrekbare gift)
eventueel met nr. en naam van uw contactgezin erbij, anders kiezen wij een gezin uit (uiterlijk 10dec.).

Roemenië per trein
De heen- en terugreis namen dit jaar veel meer tijd in beslag vanwege de vervanging van de comfortabele vliegreizen door wat minder luxe en tijdrovender treinreizen
(Interrail). Alhoewel nog lang niet ‘klimaatneutraal’ zijn we
wel een eindje in de goede richting opgeschoven. Een
elektrische auto huren in Roemenië is vooralsnog
toekomstmuziek. Dat de reis zo lang duurt (ca. 36 uur)
komt vooral door de slechte kwaliteit van het Roemeense
spoor waardoor de trein daar vaak heel langzaam moet
rijden. Maar ook de Duitse Bundesbahn behoeft nog

enige verbetering. Zo moet je op weg naar Wenen 1 of
2x (voor zeker) overstappen, wat met bagage en veel
drukte geen lolletje is. Je kunt stoelen reserveren maar
mis je net een aansluiting dan ben je stoel en geld kwijt.
Er schijnt een nachttrein naar Wenen te komen, maar die
gaat er 14 uur over doen, dat is nog langer dan wij nodig
hadden, 11 uur, met 2x overstappen v.a. Utrecht. In de
nachttrein naar Roemenië kun je een slaapcoupe
reserveren; de restauratiewagen is een lachertje, tenzij je
graag koffie/cola met chips bij je lunch wil.
De trein doet in Roemenië ca. 11 uur ! over een afstand
van 500 km.

