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

Nieuwsbrief
Uitgave: december 2021

Stichting Kleine Kracht
LET OP! INNAME GOEDEREN GESTAAKT!
M.i.v. 15 nov. jl. hebben wij helaas weer, noodgedwongen, de inname van
goederen op ons verzamelpunt Onyxstraat, Hengelo (tijdelijk) moeten stoppen.
Nb. Lees op de site de reden. Ook houden wij u daar op de hoogte van de verdere
ontwikkeling op dit gebied.
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In het dorpje Andriivka, in het district Donetsk – ten noorden van Kramatorsk –
woont een aantal zeer arme gezinnen, die vanuit Griekenland tijdens de WO-II
waren gedeporteerd naar dit dorpje.
Door de jaren heen zijn deze gezinnen uitgegroeid tot een kleine gemeenschap
waar nu ook ongeveer 300 kinderen wonen.
Een aantal van deze, van oorsprong Grieken, is getrouwd met Oekraïners; het is
dus een Grieks-Oekraïense gemeenschap, met o.a. een eigen kerk, en een eigen
school.
Zij leven vrij geïsoleerd en hebben weinig tot geen contact met andere mensen.
Toch hebben zij zich zo, door de jaren heen, weten redden.
Maar nu is ook hier corona ten volle aanwezig, en veel volwassenen en kinderen
zijn ernstig ziek en kunnen zichzelf niet meer redden.
De contactpersoon van deze gemeenschap heeft noodgedwongen hulp gezocht
bij diverse mensen en instanties, maar tevergeefs. Uiteindelijk is hij bij onze
contactpersoon terechtgekomen met zijn smeekbede om hulp.
Deze is daar zelf gaan kijken en wat hij daar aantrof was onbeschrijfelijk: kinderen
hebben geen fatsoenlijke kleding en schoenen, er is geen hout voor de kachel en
er zijn nauwelijks tot geen levensmiddelen voor deze arme gezinnen. Moeders
zijn de wanhoop nabij.
Toen onze contactpersoon daar ter plekke was, maakte hij foto’s die hij, samen
met hun trieste verhaal, naar ons opstuurde. Na gedegen inventarisatie en
overleg blijkt dat het gaat om zo’n 30 gezinnen die dringend hulp nodig hebben
in de vorm van kleding, levensmiddelen en hout voor de komende winter.
Onze contactpersoon is inmiddels terug geweest met kleding, voedsel, hout en
rugtassen met schoolspullen.
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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

Lees verder op
de volgende bladzijde

• Uw hulp onontbeerlijk!

Voor de kosten van hout voor de kachels wil Stichting Kleine Kracht een beroep doen op u! Een vracht hout kost
€ 173. Dit bedrag vermenigvuldigd met het aantal gezinnen (30) komt op € 5190.
Nu de winter in aantocht is en de Kerst voor de deur staat, willen wij ook hier met liefde hulp bieden aan deze arme
gezinnen, zodat ook zij – zeker op kerstavond – eten hebben en een warm huis. Helpt u ons mee om dit bedrag
bij elkaar te krijgen? U kunt een bijdrage storten op rekeningnummer NL70 INGB 0 009 306 007, o.v.v. Andriivka.
Nb. Op onze website vindt u hierover een uitgebreider nieuwsbericht. Daar houden we u ook graag op de
hoogte hoe ver de staat van deze actie is.

NIEUW BOUWPROJECT IN DISTRICT DONETSK (OEKRAÏNE)
Op onze site heeft u al kunnen lezen over dit nieuwe bouwproject in het dorpje Druzhkovka. Dit project vloeit voort uit
N
het kindertehuizenproject in deze regio. De vraag aan onze stichting om te helpen met het financieren van een
schoolgebouw konden wij natuurlijk alleen met een ‘ja’ beantwoorden. Dit komt de toekomst van deze kinderen alleen
maar ten goede. Een groep enthousiaste lokale vrijwilligers is naarstig aan de slag gegaan en het gebouw neemt steeds
duidelijker vormen aan.
Het bouwen gaat nu in een snel tempo verder door de mogelijke aanschaf van een grote hoeveelheid bouwmaterialen.
Er wordt met man en macht gewerkt om het gebouw zover te krijgen dat het dak gereed is vóór de komende winter.
Op dit moment is het dak bijna klaar, zodat de vrijwilligers nu binnen kunnen beginnen.
Er moet nog veel werk worden verzet en nog veel materiaal worden ingekocht.
Wij vragen u dan ook om dit prachtige project te (blijven) ondersteunen.

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). Via de
website houden we u op de hoogte
over hoe wij de maatregelen in de
huidige situatie (moeten) hanteren.
Lees ook de artikelen in deze
nieuwsbrief hoe u ons kunt (blijven)
ondersteunen, nu ons innamepunt
opnieuw moet sluiten, om toch de
meest noodzakelijke hulp in ons
’werkgebied’ te kunnen blijven
bieden. Want uw hulp blijft onontbeerlijk!
Kleine Kracht: Grote impact!
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GAARKEUKEN PASCANI (ROEMENIË)
Zoals
N u wellicht weet ondersteunt Stichting Kleine Kracht dit ‘on going’ project
in Roemenië: Dagelijkse maaltijden voor de allerarmsten aldaar.
Met enige regelmaat worden we via fotoreportages op de hoogte gehouden.
Zoals u hieronder kunt zien worden er ook voedselpakketten verdeeld, daar
waar nodig.

AARDAPPELACTIE I
Evenals in vorige jaren mochten we ook nu weer bijdragen aan de aardappelacties. In de
N
regio Donetsk konden arme gezinnen voorzien worden van aardappels, waarmee zij het
grootste deel van de komende winter zeker kunnen zijn van een regelmatige maaltijd.

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

AARDAPPELACTIE II
Ook mag Stichting Kleine Kracht een aardappelactie ondersteunen in Cernăuți, eveneens
N
in Oekraïne, voor een groep zeer arme Joodse mensen die daardoor ook de komende
winter wat minder zorgelijk tegemoet kunnen zien. Het betreft zo’n 70 personen, die
naast aardappelen ook kool en uien mochten ontvangen. Al deze acties zijn slechts
mogelijk d.m.v. uw donaties, waarvoor opnieuw hartelijk dank.

In Oekraïne konden wij 70
arme joodse mensen helpen
met
een
voorraad
aardappelen, kool en uien,
zodat zij daarmee wat
makkelijker de winter door
kunnen komen. Lees ook het
artikel hiernaast en de foto’s
hierboven en hieronder.
Zie ook onze website.

YURA - UPDATE
Kent u Yura nog?
N
Deze man konden wij met uw hulp een oogoperatie laten
ondergaan. Het gaat erg goed met hem en zijn zicht. De dokter,
waar hij onlangs voor controle was, is zeer tevreden. Yura kan
weer zelfstandig functioneren en is niet meer afhankelijk van
anderen. Hij ontvangt nog verdere hulp in de vorm van levensmiddelen, medicijnen e.d. Yura is erg blij en dankt iedereen
hartelijk.

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 onze contactpersoon Dorin. En eens
in de twee maanden krijgen
ongeveer twaalf zeer arme
gezinnen een voedselpakket
aangeboden.
Hierover wordt volledige
verantwoording
afgelegd
aan onze stichting.

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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YOUNG AMBASSADOR AWARD
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.

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

N

Op onze site kunt u de uitgebreide verslagen lezen van de
uitreiking van de Young Ambassador Award Nederland (1809-2021) én Europa (02-10-2021) aan ons jongste teamlid
Fleur Langhorst. De uitreiking in Nederland was diverse
malen uitgesteld vanwege de maatregelen. Veertien dagen
later mocht zij in Thessaloniki de Europese titel verdedigen
en behaalde daar de tweede prijs. Het geld wat zij hiermee
gewonnen heeft, zal Fleur in zetten voor het kinderproject in
Band (Roemenië), om een overkapping te laten plaatsen,
zodat de groep kinderen (die inmiddels zo groot is geworden
dat er moest worden opgesplitst in twee groepen) droog
kunnen wachten tot ook zij een gezonde, dagelijkse warme maaltijd kunnen nuttigen.
Gefeliciteerd, Fleur! En dank je wel, namens de kinderen en vrijwilligers in Band.

BAND – ROEMENIË
Het Roemeense dorpje Band is een doorlopend project wat
N
al vanaf het vroegste begin van Stichting Kleine Kracht op de
doelstellingenlijst staat. In dit zigeunerdorpje ondersteunen
wij de bewoners met kleding, schoeisel, voedsel, restauratie
van hun armoedige huisjes, bouwden we een waar badhuis
voor de kinderen, zodat zij op school werden toegelaten, en
verzorgen we – zoals u hierboven al heeft kunnen lezen – een
dagelijkse warme maaltijd voor de kinderen.
Het werk in Band wordt door plaatselijke vrijwilligers
gedaan en men houdt ons met regelmaat van deze
werkzaamheden op de hoogte en hiermee leggen zij
direct rekenschap af van de door hun gemaakte kosten.
Op onze site vindt u regelmatig een update van dit mooie
project.

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

Wist u dat… u kunt doneren per project?
Dit kan o.v.v. ‘beoogd project’, bij uw bankoverschrijving.

Onyxstraat
t. o. de puinbreker
(Nb. tot nader order gesloten!)

 Stichting Kleine Kracht ons Nederlands team: 

KvK-nr. 0805669

Klaas en Odyl Kerstholt 074 2774858
Ben Stegeman
06 40384945
Alexander de Jong
Jan Visser
0172 614416
Jan en Georgine Dikken 074 2434121
Wim en Erna Hofhuis 074 2426858
John en Hanny Beuink
074 2433357
Hans Teesink
06 53745884
Fleur Langhorst
06 14508410
Albert Bomert
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.
Opnieuw dank aan allen die op enigerlei wijze hierin participeren.
Op onze site, vindt u regelmatig nieuwe berichten en updates van lopende projecten/acties, natuurlijk met nog meer foto’s, zodat u goed kunt zien, wat er met uw giften
gebeurt. Neem daarom regelmatig een kijkje op de site.
NB. De goedereninname hebben wij opnieuw (voorlopig) moeten stilleggen.
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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