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Financieel  overzicht: 
Met uw donaties van maart, mei en augustus werd 

maar liefst   € 10.029  overgemaakt:  €8.341  in

contanten voor 44 fam., en €1.668 voor voedsel-

pakketten, goed voor 77 families in april. 
In verband met coronamaatregelen is dit alles
nog niet bij de gezinnen terechtgekomen, maar
dat gaan we rechttrekken in december en januari.

Alle gevers onze hartelijke dank !!! 
Als u  dit kwartaal  uw gezin wilt  ondersteunen

zorgt u  dan dat  uw  bijdrage  uiterlijk op 1
december 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 datum.
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VAN  DE  REDACTIE     

Een vreemd jaar loopt al weer bijna ten einde. Een jaar
waarin wij het tegen onze zin als bestuur makkelijk

hadden, want we konden bijna niks, maar waarin onze
doelgroep het extra moeilijk had. Zij ontving maar heel
weinig steun van onze kant. De gelddonaties van maart en
mei en augustus konden niet worden overhandigd
vanwege beperkingen door Corona, de voedselpakketten
van Pasen konden niet worden uitgereikt, het
huisreparatieproject kwam helemaal stil te liggen en het
onderwijsproject ten dele. U heeft daar in de brief die u in
augustus is toegestuurd meer over kunnen lezen.
Gelukkig waren er een paar lichtpuntjes: het onderwijs-
project in de dorpen is wel doorgegaan evenals dat voor
de middelbare school in Ramnicu Sarat.  
Alles over het onderwijsproject leest u op pag. 2-3.
Om alle gezinnen een klein steuntje in de rug te geven
hebben we hen allemaal een minivoedselpakket met
aardappels en uien gegeven in oktober. Daarover meer op
pag. 3. Wat betreft de financiële steun aan uw gezin: die
is weer mogelijk, alleen pakken we het anders aan. Lees
vooral pag. 3.
Ook een voedselpakket in december is nu weer mogelijk
omdat er geen winkellockdown is afgekondigd. Hierover
uitgebreid op pag. 4.
Over Corona in Roemenië praten we u bij op pag. 5 en6.

FINANCIËLE   STEUN
KAN  WEER !!!

Zie pag. 3.

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 € 25 maakt u een
gezin al blij. Lees er meer over op pagina 4.

INHOUD
Onderwijsproject   2-3

Najaarspakket    3
Geld overmaken   3 

Voedselpakket Kerst   4
Nieuws uit Roemenië   4-5

Corona in Roemenië   6


