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Want Ik heb honger geleden en gij hebt Mij te eten gegeven………………

Zigeunerdorp Band
In het armoedige dorpje Band wonen ongeveer 2300 mensen. Voor
de kinderen wordt nog steeds een gezonde warme maaltijd per dag
verzorgd door de pastor en zijn vrouw.
Onlangs is er weer een vrachtwagen
geweest met hulpgoederen, waarmee we
proberen zoveel mogelijk mensen te
voorzien van de eerste levensbehoeften.
We hebben ook nog fantastisch nieuws over het toilet/douchegebouw
in Band. Het gebouw is bijna af. Het is een stenen gebouw geworden
met aparte ruimtes voor dames en heren. Zowel toilet als
doucheruimte. Met als extra een ruimte om baby’s te verschonen en
een washok waar al wasmachines geplaatst zijn.
We hopen dat het deze maand klaar is en in gebruik genomen kan
worden. Eindelijk kunnen ze nu zichzelf maar ook hun kleding
wassen. Een verbeterde hygiëne die zo nodig was. Dank u wel dat het door uw steun mogelijk is
gemaakt!
Ook zijn we nog steeds huisjes aan het bouwen,
voor mensen van wie het eigen huisje (bouwval)
op instorten staat. Een huisje kost €700,- Helpt u
mee om de ellende van deze mensen te
verzachten?
In de zomervakantie of in de herfstvakantie van
2020 hopen we er met een groep naar toe te
gaan. Hiervan zullen we ook zeker een verslag
maken.
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Schreeuw om hulp
Afgelopen juni kregen we een berichtje van een bevriende pastor uit Roemenië met een
dringende hulpvraag uit Oekraïne. Dit stond in het Whats App berichtje.
“Ik zag de armoedige omstandigheden daar en kreeg de vraag of Stichting
Kleine Kracht ongeveer 150 mensen zou willen helpen.”
En daar hebben we gehoor aan gegeven. Zo bezochten we voor het
eerst Oekraïne. Pastor Grisa, die net over de grens in Oekraïne
woont, heeft daar verschillende projecten opgezet en heeft hierbij
hulp nodig. Hieronder het verslag van de rondreis.
Op 10 november gingen we op pad met de pastors Sandu en Grisa
en twee chauffeurs in een grote bestelbus vol hulpgoederen. Het
was een rondreis van zo'n 1700 km. door Oekraïne.
We werden in Kiev opgevangen door een Joodse vrouw die samen
met haar man en 4 kinderen 45 kilometer ten oosten van Kiev
woont. Daarnaast hebben ze nog 16 adoptiekinderen die door hun
ouders in de steek gelaten zijn. Ze wonen in een niet al te groot huis,
met maar 5 slaapkamers, waaruit overal kinderen tevoorschijn
kwamen.

Inpakken van de bestelbus

We werden hartelijk verwelkomd. Het is een
bijzonder groot getuigenis dat je meer kinderen
in huis neemt dan je financieel aan kunt omdat
je vindt dat elk kind een veilig en beschermd
onderdak waard is.
Daarnaast biedt deze
vrouw ook hulp aan
verslaafden
en
daklozen.
Een deel van het gezin bestaande uit 4 eigen kinderen en
16 adoptiekinderen

Wilt u dit gezin helpen om het vol te houden? Uw steun is welkom.

Hulp aan verslaafden en
daklozen
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In het dorpje Vejitea hebben we Verona ontmoet. Een meisje
van veertien jaar oud met maar één been die zich op krukken
moet voortbewegen. Om op school te komen moet ze 5
kilometer afleggen over mulle zandwegen. Ook in de winter is
dit bijna onmogelijk. We willen dan ook geld inzamelen om ter
plekke passend gemotoriseerd vervoer voor Verona aan te
kunnen schaffen zodat ze een stuk minder afhankelijk wordt.
Helpt u ons mee?

Verona

In het dorpje Vejitea staat
ook een verzorgingshuis
voor zowel oude als
gehandicapte
mensen,
waarvan de kinderen niet
meer voor de ouders
kunnen zorgen. Ook hier
zijn weer anderen die zich
over hen hebben ontfermd.
Dit project proberen ze zelf
te financieren met de
verkoop van brood uit hun
eigen kleine bakkerij maar
dat
is
helaas
niet
voldoende.

Er is veel nodig, hout voor verwarming,
matrassen
met
waterdichte
hoezen,
incontinentiemateriaal enz. Ze zoeken een
stabiele sponsor.

Stichting Kleine Kracht
_____________________________________________________________________________________________________

Het volgende adres op
de reis was een
opvanghuis voor exKeuken opvanghuis in Lovov
gevangenen in Lovov.
Hier wordt ze geleerd
om weer op eigen
benen te staan, zodat
ze terug kunnen keren
in de maatschappij.
Daar worden erg mooie
resultaten geboekt en
er is maar weinig
terugval. Mede doordat
het evangelie aan de
jongeren
gebracht
wordt is het slagingspercentage erg hoog. Door een gift van Kleine Kracht
wordt daar hout afgeleverd zodat ze er met de winter warm bij zitten.
Het was een lange bijna non-stop reis maar zeer de moeite waard. Erg
mooi om te zien dat de plaatselijke bevolking zo bewogen is met de
medemens maar zelf onvoldoende eigen middelen heeft om iedereen de
zorg te bieden die nodig is. Uw bijdrage is dus meer dan welkom.

Wilt u zo
vriendelijk zijn om
kleding die u
brengt in gesloten
zakken te brengen
en alleen tijdens
openingstijden.
Elke maandag van
19:00 – 20:00 uur

Stichting
Kleine Kracht
Hengelo
Klaas en Odyl
Kerstholt
074 2774858
Alexander en
Doreen de Jong
038 8511767
Jan en Georgine
Dikken
074 2434121
John en Hanny
Beuink
074 2433357
Wim en Doortje
Kerkdijk
074 2771744
Wim en Erna
Hofhuis
074 2426858
Miranda en Fleur
Langhorst (pr)
06 14508410
Ben Stegeman
06 40384945
Jan Visser
0172 614416

De medewerkers van Stichting
Kleine Kracht willen iedereen
bedanken die ons, op welke
wijze dan ook, het afgelopen
jaar gesteund heeft.
Wij wensen u gezegende
Kerstdagen toe en een gezond
2020.

Jan Groenewold
0512 303479
Elke maandag
van
19:00 tot 20:00
uur
zijn we bij onze
opslagplaats aan
de Onyxstraat
t. o. de
puinbreker
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