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Financieel  overzicht: 
In heel 2020 werd maar liefst € 19.567
overgemaakt: in contanten € 13.293 voor 51 fam.,

en € 6.274  voor voedselpakketten, goed voor 239

families. Het geld is uitgedeeld in januari van 2021
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 staat:

NL92RABO0343711109 o.v.v. R-nr. +  naam 
Roemeens gezin). 

Houdt u s.v.p. wel aan deze deadline 
(zie ook pag. 3)

De  deadline  voor de  tweede      
             periode is 1 juni.
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JURNAL
NIEUWSBRIEF ST. DIALOOG

VAN  DE  REDACTIE     

Zoals gebruikelijk presenteren we in dit voorjaarsnum-
mer de jaarcijfers over 2020. Zie daarvoor pag. 2. Lees

vooral ook de toelichting. Als u er vragen over heeft, stel
ze gerust, per mail of telefoon.
Door de coronapandemie zag het ‘Dialoogjaar’ er totaal
anders uit dan we gewend waren. Er bleef, noodgedwong-
en, veel geld op de plank liggen. Gelukkig roest dat niet.
Als alles meezit kunnen we in september een inhaalslag
maken. 
Was 2020 voor u en voor ons een vervelend of zwaar jaar,
misschien voor sommigen ook verdrietig door het verlies
van (een) dierbare(n), voor onze doelgroep was dit echt
een rampjaar, we berichtten er al eerder over in de Jurnal
van november.  Als je in de armoedehoek zit komt alles
nog harder aan. Velen verloren inkomsten doordat
familieleden die in het buitenland werkten ontslagen
werden en naar Roemenië terugkeerden. De financiële
steun uit die hoek verdween. In Roemenië verloren veel
mensen hun (flex)baan, doordat bedrijven moesten sluiten
of failliet gingen. Een sociaal vangnet zoals hier is nog ver
te zoeken. Toen de scholen dichtgingen kwam het
onderwijs voor kinderen van ’onze’ gezinnen helemaal stil
te liggen; online-onderwijs is er voor hen niet bij, als er
geen computer in huis is. Grote achterstanden dus.
Dialoog heeft wel wat kunnen doen, maar niet genoeg.
Toen de donaties in april niet konden worden uitgekeerd
dachten we nog dat we dat wel in juni zouden inhalen, in
juni dachten we hetzelfde over september, maar toen het
in september nog steeds niet kon hebben we een andere
oplossing gezocht. Wat duurder, maar beter dan niets. De
truc met de postwissel. U leest er meer over op pag. 3.
Voedselpakketten, niet mogelijk in april, konden we in
oktober en december ruimschoots uitdelen om wat goed te
maken, zie pag. 2. Veel kinderen kregen alsnog hun
pakket onderwijsbenodigdheden in september en de
dorpsschool in Buda ontving geld voor tablets voor online-
onderwijs. Maar helaas konden we niets doen aan
huisreparaties. Daardoor beschikken nu wel over voldoen-
de budget om in september aan de slag te gaan. Nu maar
hopen dat we het land weer in mogen. 
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