Want Ik heb honger geleden
en gij hebt Mij te eten gegeven
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Stichting Kleine Kracht
LET OP! INNAME GOEDEREN NOG GESLOTEN
Helaas laten de maatregelen het nog niet toe om goederen in te nemen. Daarom vragen
wij u vriendelijk doch dringend deze voorlopig nog vast te houden. Zodra wij weer open
kunnen gaan, zullen wij dit meedelen via onze website. Houd deze goed in de gaten.
Hartelijk dank voor uw medewerking in deze.

AARDAPPELACTIE – OEKRAÏNE (UPDATE)
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In oktober/november 2020 deden wij een oproep i.v.m. de nood in delen van Oekraïne die
geteisterd waren door bosbranden. Onze contactpersoon Grisa vroeg om een bijdrage om
minimaal 10.000kg aardappelen aan te kunnen schaffen.
Wij zijn bijzonder blij te kunnen meedelen dat dit doel ruimschoots behaald is.
Inmiddels zijn de aardappels – en ook andere groenten – gekocht en verdeeld en hebben
deze mensen in ieder geval de afgelopen winter voldoende voedsel in huis gehad. De
kleinste aardappeltjes zijn inmiddels gebruikt als pootaardappels, zodat ook in de
komende tijd er nieuwe aardappels kunnen worden geoogst.
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AFGERONDE PROJECTEN: ALLEEN MOGELIJK DOOR UW HULP!

N

Uitgebreidere informatie vindt u op onze VERNIEUWDE website!

Deze arme, eenzame,
bedlegerige vrouw hebben wij kunnen helpen
door haar een elektrische
deken en wasmachine te
schenken. Dit initiatief,
door de rabbijn aldaar
genomen, maakt haar
leven een stuk aangenamer. Namens haar en
de rabbijn, dank voor uw
financiële ondersteuning.

Hulp aan individuele personen/gezinnen – meer info op de website

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!

DOORLOPENDE PROJECTEN: ALLEEN MOGELIJK MET UW HULP!
N
Al geruime tijd voorziet de gaarkeuken in Pascani
in dagelijkse maaltijden voor de allerarmsten
aldaar. In deze coronaperiode worden de maaltijden thuis gebracht bij de mensen, die vaak
bedlegerig en/of gehandicapt zijn. Om de vele
maaltijden goed te kunnen bereiden is de keuken
– mede door uw giften – eind 2020 vernieuwd.

Gaarkeuken Pascani, maaltijden voor vele gezinnen

AFGERONDE PROJECTEN: ALLEEN MOGELIJK DOOR UW HULP!
N
Deze moeder, Tamara, met haar gehandicapte zoon, Kole, in
Cernăuți, mochten wij ook helpen. Zij ontving uit handen van
de rabbijn, goederen die echt noodzakelijk zijn voor een
menswaardig bestaan: een wasmachine, gasfornuis, pampers
voor Kole, een breed bed met matras en een voedselmolen,
omdat Kole niet kan kauwen en zijn eten eerst vermalen moet
worden. Dit totale pakket aan hulp kostte € 1400.
Hulp in dit soort schrijnende gevallen kunnen wij alleen bieden
door uw financiële bijdragen. Namens deze gezinnen en de
rabbijn willen wij alle gulle gevers warmhartig bedanken!
Op onze site leest u het hele verhaal.

Hulp aan individuele personen/gezinnen – meer info op de website
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, hulp in de vorm van
kledingpakketten, hout voor de
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. Via de website
houden we u op de hoogte wanneer
er weer goederen ingeleverd kunnen
worden.
Lees ook de artikelen in deze
nieuwsbrief hoe u ons toch nog kunt
(blijven) ondersteunen om de meest
noodzakelijke hulp in ons ’werkgebied’ te kunnen blijven bieden.
Kleine Kracht: Grote impact!
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Dit arme gezin, waarvan de vader ernstig lichamelijk
gehandicapt is, konden wij helpen op een zeer praktische
manier. De rabbijn, die met de erbarmelijke toestand van
dit gezin geconfronteerd werd, kwam met een lijstje bij
Stichting Kleine Kracht en de vraag of wij deze mensen
konden helpen; wat wij natuurlijk graag op ons namen.
Dit was zijn respons:
Ik ben zeer dankbaar en gelukkig dat jullie dit gezin ook
echt hebben kunnen helpen, want inmiddels heb ik 1500
euro van jullie (Stichting Kleine Kracht) ontvangen.
Daarmee heb ik alle spullen die op het lijstje stonden
kunnen aanschaffen. De spullen zijn inmiddels bij het
gezin afgeleverd en geïnstalleerd, en zoals de foto’s laten
zien zijn ze ontzettend blij met deze onmisbare hulp.

Op onze site leest u het hele verhaal.

Hulp aan individuele personen/gezinnen – meer info op de website

WATERLEIDINGPROJECT - AFGEROND
Voor dit zeer arme gezin in Oekraïne, dat leeft onder erbarmelijke
omstandigheden vroegen wij, in de vorige nieuwsbrief, uw hulp. Wat
geweldig dat het totale, benodigde bedrag van 3000 euro zeer snel bij elkaar
gebracht werd. Onze contactpersoon kon daarom snel alles regelen om de
renovatie betreffende de waterleiding te starten en voort te zetten. Door, bij
elke nieuwe fase, ons foto’s te sturen, hield hij ons op de hoogte van de
ontwikkelingen. Deze plaatsten wij reeds op onze site.
Dit gezin heeft nu de beschikking over elektriciteit, stromend/warm water,
een douchruimte en een echte afvoer voor het afvalwater.
Kunt u zich voorstellen dat in onze tijd er nog mensen zijn, die voor het eerst
van hun leven een echt(e) douche of bad kunnen nemen?
Tevens zijn zij voorzien van hout voor de kachel: genoeg om de hele winter
door te komen.

Joodse gemeenschap
in Roemenië /
Oekraïne
מי שמציל חיים אחד מציל את העולם
(Wie één leven redt, redt de wereld)

STRUCTURELE HULP: STRAATKINDEREN DONETSK
Omdat wij zien dat de straatkinderen in Donetsk op serieuze wijze
structureel worden geholpen, heeft Stichting Kleine Kracht dit als officieel
project opgenomen vanuit de doelstellingen en in haar beleidsplan.
Deze kinderen krijgen nu dagelijks warme maaltijden en tevens mogen zij
nu onderwijs genieten. Daarnaast zijn lichamelijk verzorging en hygiëne, als
ook kleding en schoeisel onderdeel van dit project.

In Oekraïne gaat Rabbijn
Alexey gestadig door met het
broodproject onder de allerarmsten in de Joodse gemeenschap aldaar. (Foto boven)
Lees meer hierover op onze
site.
Ook worden in Cernăuți individuele personen en/of gezinnen
voorzien van hoognodige hulp in
allerlei vorm. Zo worden er elke
vrijdag 60 broden verdeeld
onder de allerarmsten voor de
sabbat.
Zie daarvoor ook onze website.
In Roemenië staan wij diverse
gezinnen bij: zij krijgen een
bijdrage voor de aanschaf van
medicijnen en/of voor het
betalen van hun elektriciteitsrekening, e.d. Dit gaat via ons
contactpersoon Dorin. En eens
in de twee maanden krijgen
ongeveer 12 zeer arme gezinnen een voedselpakket.
Er wordt volledige verantwoording over afgelegd aan onze
stichting.

VOEDSELPAKKETTEN
VOOR DE
ALLERARMSTEN

Wist u dat… u kunt doneren per project? Dit kan o.v.v. ‘beoogd project’,
bij uw bankoverschrijving.
Privacyverklaring
Stichting Kleine Kracht houdt zich bij het verwerken van persoonsgegevens en andere data
aan de geldende wetgeving (AVG: Algemene Verordening Gegevensbescherming). Wij vinden
uw privacy belangrijk en gaan zorgvuldig met uw persoonsgegevens om.
Uw persoonsgegevens worden alleen door of namens ons verwerkt. Denk bijvoorbeeld aan
het verwerken van donaties en versturen van nieuwsbrieven.
Stichting Kleine Kracht zal uw persoonlijke informatie nooit verkopen, verhuren of weggeven
aan anderen.
Privacy-beleid Stichting Kleine Kracht. Versie oktober 2020
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KERSTGESCHENKEN IN DONETSK EN BAND

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.

Zowel in Oekraïne als in Roemenië konden we kinderen blij maken met mooie
kerstgeschenken; voor de meeste kinderen was dit de eerste keer.
DAKLOZENPROJECT KIEV (door team van mevr. Lada)

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

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

Onyxstraat
t. o. de puinbreker

nb. Voorlopig GESLOTEN!


Stichting Kleine Kracht ons Nederlands team:

KvK-nr. 0805669

Klaas en Odyl Kerstholt
Alexander de Jong
Jan en Georgine Dikken
John en Hanny Beuink
Fleur Langhorst


074 2774858
Ben Stegeman
Jan Visser
074 2434121
Wim en Erna Hofhuis
074 2433357
Hans Teesink
06 14508410
Albert Bomert


06 40384945
0172 614416
074 2426858
06 53745884
06 15145833

We zijn bijzonder dankbaar dat dit zo noodzakelijke werk, ondanks de huidige
omstandigheden, toch op alle fronten door kan gaan, zij het al dan niet met
aanpassingen. Nogmaals dank aan allen die op enigerlei wijze hierin participeren.
Op onze site, die de afgelopen periode een nieuw uiterlijk heeft gekregen, vindt u
regelmatig nieuwe berichten, natuurlijk met nog meer foto’s, zodat u goed kunt zien,
wat er met uw giften gebeurt. Neem daarom vaker een kijkje op de site.
NB. De goedereninname kunnen wij vooralsnog niet voortzetten.
Op de site leest u over de maatregelen die wij noodgedwongen in acht moeten nemen.
Heeft u nog vragen? Neem gerust contact met ons op.
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