Want Ik heb honger geleden
en gij hebt Mij te eten gegeven
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Stichting Kleine Kracht
HULPVERLENING TIJDENS CORONA-CRISIS
De corona-crisis houdt ons land behoorlijk in de greep. En niet alleen ons land,
deze crisis is een wereldwijd probleem momenteel, zoals u weet.
Voor ons, als stichting, die zich speciaal inzet voor de medemens die hulp het
hardst nodig heeft, is dit een lastig probleem. Hoe kunnen we nog adequate
hulp bieden? Mogen er nog vrachtwagens met hulpgoederen richting Roemenië? Wat, als dat niet meer kan/mag? Is het nog verstandig om hulpgoederen
in te zamelen? Zo ja, hebben we genoeg opslagruimte, wanneer het versturen
van de goederen stagneert? En zo zijn er nog zoveel vragen die (deels) onbeantwoord (kunnen) blijven.
[Lees verder op pagina 2]
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DRINGENDE OPROEP!
Het volgende verontrustende bericht bereikte ons kortgeleden vanuit Oekraïne:
Situatie erg verslechterd:
• Het ziekenhuis in Suceava is gesloten, nu er 92 dokteren en verplegend
personeel besmet zijn met het virus.
Oekraïne zit totaal op slot:
• Mensen moeten thuis blijven
• Fabrieken en winkels zijn gesloten
• De prijzen van levensmiddelen zijn in deze korte tijd verdrievoudigd
• Vele arme gezinnen hebben geen eten voor hun kinderen
De nood is hoog, vooral voor ouders met kinderen.
Ons team in Oekraïne zet zich enorm in om deze mensen in Oekraïne hulp te
bieden.
[Lees verder op pagina 2]
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WAAR STAAT STICHTING
KLEINE KRACHT VOOR?
• Kleinschalige, directe hulp
• Op verschillend gebied
• In diverse vormen
• Waar de nood hoog is
• Voor jong en oud
• Grote impact
• In Roemenië
• In Oekraïne
• Uw hulp onontbeerlijk!

Doneren kan naar: NL70 INGB0009 3060 07 t.n.v. Stichting Kleine Kracht

VERVOLG: HULPVERLENING I.V.M. CORONA-CRISIS
[vervolg van de voorpagina]

Een ding is gelukkig wel altijd mogelijk:
De geldgiften die u zo warmhartig overmaakt, kunnen altijd via de bank verzonden worden naar onze contacten in
Roemenië.
Zij kunnen dan ter plaatse de meest
noodzakelijke levensbehoeften aanschaffen voor de hulpbehoevende medemensen aldaar.

kan via de gebruikelijke weg. (Zie kop
hier linksboven) Wij zorgen er weer
voor dat het daadwerkelijk omgezet
wordt naar hulp voor hen die het zo
hard nodig hebben. U mag natuurlijk
altijd vermelden voor welk project u wilt
bijdragen. Zo komt de hulp altijd op die
plek terecht, die u na aan het hart ligt.
Hartelijk dank voor alle bijdragen!

Zoals u op onze website wellicht al
hebt gelezen, staken we voorlopig het
inzamelen van hulpgoederen, tot nadere order. Zo voldoen wij aan de voorschriften, die de overheid zo dringend
vraagt na te volgen.
Wilt u, en kunt u toch (blijven) meehelpen aan onze projecten, schroom dan
niet uw bijdrage (elk bedrag is welkom)
aan onze stichting over te maken. Dit

‘De nood was al hoog, maar is nu door deze corona-crisis nog hoger!’

HULP IN NATURA
Stichting Kleine Kracht zet zich al
geruime tijd in om de hulp, met uw
ondersteuning, zoveel mogelijk
rechtstreeks en in natura te geven.
Zo is er voedselhulp voor de allerarmsten, alsook hulp in de vorm
van kledingpakketten, hout voor
kachels, pootaardappelen, gereedschappen, rolstoelen e.d. Ook grotere projecten worden opgezet en
uitgevoerd. Daarvoor nemen we, in
principe wekelijks, gedoneerde
goederen van particulieren en
bedrijven, in bij onze opslagplaats
in Hengelo (Zie achterzijde: Inleveren goederen). Nu de verordeningen van de regering ons verhinderen dit te doen, vragen wij u dringend de goederen die u voor dit
doel bestemd heeft te bewaren, tot
wij weer in staat zijn, deze goederen in/aan te nemen.

VERVOLG: DRINGENDE OPROEP!
[vervolg van de voorpagina]

Daarvoor reizen zij meer dan duizend kilometer (heen en terug) om levensmiddelen te bezorgen. We zijn hen daar heel dankbaar voor. Zoals u op onze
hoofdpagina wellicht al hebt gelezen, staken we voorlopig het inzamelen van
hulpgoederen, tot nadere orde. Zo voldoen we aan de voorschriften die de
overheid zo dringend aan ons geeft.
U begrijpt natuurlijk dat dit alles veel geld kost, daarom deze dringende oproep
aan een ieder die deze situatie aan het hart gaat:
Help alstublieft mee deze levensbelangrijke hulpverlening voort te zetten.
Nu wij voorlopig niet meer zelf met vracht naar Roemenië en Oekraïne kunnen,
zijn wij het meest gebaat bij geldelijke donaties. Dit kunt u doen via de gebruikelijk weg (zie voor informatie rechts bovenaan de website).
Wij danken u, bij voorbaat, hartelijk voor uw bijdrage en inzet om dit nieuws te
verspreiden, zodat velen zullen meehelpen.

Lees ook het artikel hiernaast hoe u
ons toch nog kunt (blijven) ondersteunen om de meest noodzakelijke
hulp in ons ’werkgebied’ te kunnen
blijven bieden. De nood was al
hoog en nu door deze crisis nog
veel hoger!
Ons team in Oekraïne
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HULP AAN GEZIN IN BOEKAREST
BUCURESTI (BOEKAREST):
Al eerder mocht Stichting Kleine Kracht deze vrouw
(zonder benen), met 5 kinderen, in Boekarest helpen door voor haar een rolstoel te aan te schaffen,
zodat zij toch mobiel kan zijn.
Kortgeleden vroeg zij aan Sandu (één van onze
contacten in Roemenië) geld voor levensmiddelen;
ze vertelde dat ze de laatste 3 dagen haar kinderen
geen eten kon geven. In overleg heeft Stichting
Kleine Kracht 100 euro overgemaakt voor deze
arme familie.
Dit geld is besteed aan de meest elementaire levensmiddelen, zodat dit gezin voorlopig weer verder
kan.

Uw hulp komt rechtstreeks terecht, daar waar het
daadwerkelijk nodig is!’
STEUN AAN DAKLOZEN-PROJECT IN KIEV
Mevrouw Lada (voornaam) woont in Kiev (Oekraïne);
samen met haar team gaat ze regelmatig de straat op om
in metrostations, winkelcentra en parken zwervers, drugsverslaafden en daklozen te helpen. Zij geeft ze een warme maaltijd, maar helpt deze mensen ook met medicijnen, het verbinden en verzorgen van wonden, e.d.
Ook wordt er, indien nodig, een vervolgafspraak gemaakt, zodat deze mensen terug kunnen komen voor
verdere hulp. Er wordt voor gezorgd, dat deze mensen
onderdak krijgen en een goede (lichamelijke) verzorging.
Veel van deze mensen komen uiteindelijk op een betere
manier terug in de maatschappij, wat natuurlijk een heel
goede zaak is.
Lada en haar team hebben geen hulp van de stad Kiev. Zij doen alles vrijwillig. Wij als
Stichting Kleine Kracht willen Lada en haar team graag financieel ondersteunen, zodat zij
dit mooie werk kunnen blijven doen. Helpt u ons mee?

JOODSE GEMEENSCHAP IN OEKRAÏNE
מי שמציל חיים אחד מציל את העולם
(Wie één leven redt, redt de wereld)

Dringende hulpvraag van de Joodse
gemeenschap in Oekraïne
Via e-mail bereikte ons de noodkreet
van de rabbijn van de Joodse gemeenschap in Tsjernivtsi — Oekraïne.
Ook daar ondervindt de hulpverlening aan
de armsten in deze gemeenschap vele
problemen vanwege de maatregelen m.b.t.
de wereldwijde corona-crisis. Vooral onder
de oudere medemens, want de Benyamin
Synagogue-gemeenschap bestaat voornamelijk uit 60- tot 85-jarigen, waarvan een
groot deel in armoede leeft.
Gaarkeukens zijn gesloten; er kan alleen
nog hulp direct aan huis worden geboden,
door het bezorgen van voedselpakketten.
Kleine Kracht is gevraagd hierin hulp te
bieden. We willen dit graag doen. Een
voedselpakket daar kost €46 en ze zijn
bestemd voor 58 zeer arme gezinnen.
Helpt u ook mee d.m.v. een donatie?! Zie
bij het artikel hier links, hoe u dat kunt
doen!
Namens deze mensen bij voorbaat hartelijk dank voor uw gift!

Foto: Synagoge in Tsjernivtsi

Doneren kan als volgt:
NL70 INGB0009 3060 07 t.n.v. Stichting Kleine Kracht
o.v.v. Lada-Kiev, (of vermeld a.u.b. het gewenste project), dan komt uw donatie op de juiste plek terecht.
Heel hartelijk dank voor uw bijdrage.
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KORT OVER ONS
Deze nieuwsbrief verschijnt ongeveer eens in de drie maanden.
Op onze website
(www.kleinekracht.com) vindt u
regelmatig nieuwe berichten over
ons en uw werk in Roemenië en
Oekraïne. Zie daarvoor: KINDERHULP, PROJECTEN, LAATSTE
NIEUWS.

KINDERKAMPEN IN ROEMENIË
In de zomer, het najaar en december van 2019 organiseerde het
kindertehuis in Roemenië (Botosani), onder de bezielende leiding
van missionaris Ghiocel, kinderkampen voor kinderen uit de omgeving. Het waren zeer geslaagde weken, met veel spel- en sportplezier; Bijbel-onderwijs op hun eigen niveau - maar ook voor de
volwassenen; goede maaltijden; en een goodiebag als afscheidscadeautje met daarin o.a. een kinderbijbel in de Roemeense taal
en een kalender. Stichting Kleine Kracht heeft o.a. door middel
van deze goodiebags een bijdrage geleverd aan het slagen van
deze kinderkampen.
Helaas zijn de foto's van deze evenementen niet allemaal even
scherp, maar om u toch een indruk te geven plaatsen we er hieronder enkele van.

Contactpersoon:
dhr. K. Kerstholt,
Cr. Voorberghstraat 21
7558 WS Hengelo Ov.
Nederland
E-mail: kkerstholt@home.nl

Doneren kan naar: NL70

Kort geleden bereikte ons het droevige bericht dat nu ook missionaris Ghiocel op de I.C.
aan de beademing ligt, besmet met het coronavirus. We bidden hem een volledig en
spoedig herstel toe.

INGB0009 3060 07 t.n.v. Stichting Kleine Kracht

Inleveren goederen:
Elke maandag van
19:00 tot 20:00 uur
onze opslagplaats:

Onyxstraat

t. o. de puinbreker

KvK-nr. 0805669

Stichting Kleine Kracht ons Nederlands team:
Klaas en Odyl Kerstholt
Alexander en Doreen de Jong
Jan en Georgine Dikken
John en Hanny Beuink
Wim en Doortje Kerkdijk
Wim en Erna Hofhuis
Fleur Langhorst
Ben Stegeman
Jan Visser
Jan Groenewold

074 2774858
038 8511767
074 2434121
074 2433357
074 2771744
074 2426858
06 14508410
06 40384945
0172 614416
0512 303479

