2012-12

2013-01	


D E C E M B E R

2 0 1 2	


GRATIS

HUMANED

(LINKS) CONTROLE OVER DE
MUNTJES. (RECHTS)..DE PAM
STAAT KLAAR VOOR DE
PAKKETTEN

De hulp was weer broodnodig
Voedselpakketten voor de
KERST van 2012
Mijn reeks van 7 werknachten
zat erop. De koffers stonden
klaar. In mijn laatste
werknacht nog even een
winterjasje gewassen wat op
de valreep nog mee moest.
Vanuit mijn werk schoof ik
met mijn liefhebbende

MEER VERVOER NODIG

echtgenoot Paul en Harma en
Arie Baak zo het vliegtuig in
naar de mensen die zo hard
wat ondersteuning kunnen
gebruiken. Met 8 koffers en
een aluminium aanrecht
probeerden we langs de
douane te lopen op het
vliegveld van Zagreb. Of we
nog iets aan te geven hadden,
vroeg ze aan me. Ik duwde de

EEN GOED GEVOEL

kar met 8 koffers. Ze wist niet
dat we maar voor drie
nachtjes kwamen en nam
genoegen met mijn
antwoord : Nee ! En U mag
alles nakijken hoor!

VREUGDE IN DE GEZICHTEN

EVEN DOORPAKKEN
Kroatië was geheel wit
besneeuwd en de zon scheen.
Onze Pastor Zdravko Duvnjak
haalde ons op van het vliegveld
en hij had na voorafgaand
overleg alle voedselpakketten
geregeld bij de plaatselijke
supermarkt. Deze supermarkt
was zo blij met het bedrag dat
wij dankzij onze sponsor daar
te besteden hadden. Vanaf april
hadden zij niet meer zo’n goeie
klant gehad. Ik vrees dat wij
toen ook al die klant waren. Het
gaat slecht in de plaatselijke
supermarkt. De helft van de
zaak is afgesloten met een
houten wand. Waar eens veel
medewerkers waren, zijn ze nu
nog op één hand te tellen. De
recessie lijkt wel verhevigd te
zijn in Slavonski Brod. En het
was er in onze ogen al niet al te
goed.
Onwijs veel voedselpakketten
waren voor ons ingepakt door
het winkelpersoneel. Nu het zo
slecht gaat is het personeel wel
bereid meer voor ons te doen.
Wij hoefden alleen nog maar de
pakketten in de door ons
gebrachte Rode Kruisambulance te laden en naar het
centrum “De Drie Engelen“ te
brengen.
Wat waren wij blij met het de
voedselpakketten die we
konden schenken aan een deel
van de armen in Slavonski Brod.
Onze pastor had voor de
zaterdag dat wij er waren, een
kerkdienst georganiseerd en
een groep blinden en
slechtzienden kerkgangers van
jong tot hoog bejaard
uitgenodigd om met ons een
dienst te beleven.

VREUGDE
HET WAS EEN ONTZETTEND
MOOIE WARME DIENST ,
WAARBIJ EEN BLIND MEISJE UIT
ZICHZELF EEN LIEDJE GING
ZINGEN EN EEN JONGETJE VAN
ZES JAAR SPONTAAN EEN
KERSTVERS OP GING ZEGGEN,
HELAAS VERSTAAN WIJ DE TAAL
NIET MAAR DE BOODSCHAP
KWAM WEL OVER. ONTROEREND
VOOR ONS OM MEE TE MAKEN. DE
GENODIGDEN BEHOREN OOK TOT
DE GROEP ARMEN EN GINGEN
MET EEN KERSTPAKKET NAAR
HUIS.

A FS L UI TE N D
Voor de kerst zijn er nog andere kerkdiensten waarin aan
verschillende doelgroepen ook voedselpakketten uitgedeeld zullen
worden.
Met de kerst zijn de allerarmsten voorzien van een voedselpakket en
dat is ons doel en het doel van onze sponsor. Na drie nachten
hebben we onze missie volbracht . Met een hart vol dankbaarheid
reizen we naar huis. Om vijf uur in de morgen in onwijs dichte mist
reizen we naar het vliegveld van Zagreb. Wij danken onze sponsor
die het mogelijk heeft gemaakt zoveel gezichten blij te maken. In de
kerstnacht zorg ik weer voor mijn hulpbehoevende cliënten, waarvan
nu nog vanzelfsprekend alle buikjes goed gevuld worden. Mijn
gedachten zijn bij alle blije gezichten in Slavonski Brod.
Marina Molenaars

BEDANKT
Wilt u zelf sponsor zijn of de helpende
hand bieden? Neem dan contact op
met Walter van Abswoude. Telefoon
071-3610112 of met Hans
Uitdenbogerd, Telefoon 06 54 687515
Of mail naar mail@humaned.nl
Humaned is ingeschreven bij de kvk
34139587 (ambi fiscaal 817059878)

