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

Nieuwsbrief
Uitgave: November 2020

Stichting Kleine Kracht
LET OP! INNAME GOEDEREN GESLOTEN
I.v.m. de laatst aangekondigde corona-maatregelen
hebben wij helaas moeten besluiten om tot nader
order de goedereninname stop te zetten!
AARDAPPELACTIE - OEKRAÏNE
Geteisterd door bosbranden zijn zeker 450
gezinnen, in de provincie Lugansk: de districten
Staropilsk, Stalnicno-Lugansk en Novoaidarsk,
dakloos geraakt. Ook de grond bij hun huizen,
waarop zij zelf wat gewassen verbouwden, is
volledig verbrand. Door droogte woedden de
branden nog heftiger en men moest in allerijl huis
en haard verlaten. Rabbijn Alexey heeft zich het
lot van deze mensen aangetrokken en vroeg hulp
aan Stichting Kleine Kracht, in de vorm van
aardappel-donatie, zodat zij toch voor de komende winterperiode voldoende voedsel zullen hebben. Helpt u mee?! Op onze site leest u
meer over deze actie. We hopen zo in ieder geval 10.000kg aardappelen aan te kunnen
schaffen (prijs per 3kg = € 1,-).
Nb. De eerste 3.000kg is reeds gedoneerd.
De kleinste aardappels zullen apart gezet worden om als pootaardappel te dienen, zodat
ook voor het komende jaar een mooie oogst binnen gehaald kan worden.
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DIVERSE ACTIES VOLOP AAN DE GANG (zie ook onze site)
Uitgebreidere informatie vindt u op onze VERNIEUWDE 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

Broodactie Oekraïne

Donatie
schoolpakketten

Nieuwe wasmachines
voor Band

• In Roemenië
• In Oekraïne
• Uw hulp onontbeerlijk!

Lopende en nieuwe acties/projecten: Uw hulp blijft van levensbelang!

Speciaal bed en rolstoel
afgeleverd door de Rabbijn

Vervoer voor mindervaliden:
Br. Sandu rijdt soms 1100km

Broodactie Oekraïne
“Over broodnodige hulp gesproken!”

Gaarkeuken Pascani,
maaltijden voor vele gezinnen

Voedselproject kinderen in Band kan
weer voortgezet worden.

Vlak voor het ter perse gaan van deze
nieuwsbrief kregen wij bericht dat het
hiernaast genoemde voedselproject door de
coronamaatregelen helaas opnieuw moest
worden stopgezet.
In overleg met de pastor is besloten om de
gezinnen van deze arme kinderen toch te
blijven ondersteunen door hen thuis van
levensmiddelen te voorzien.
Daarvoor stelt de pastor met zijn medewerkers 80 grote voedselpakketten samen;
hiervan kunnen deze gezinnen een hele
week eten.
Elk pakket kost 35 euro, dus best een groot
bedrag. Helpt u ons financieel mee om dit
project in deze moeilijke periode voort te
zetten?

‘De nood was al hoog, maar is nu door corona en de branden 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, 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. Via de website
houden we u op de hoogte wanneer
er weer goederen ingeleverd kunnen
worden.
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 is nu door deze crisis en de
branden nog veel hoger!
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WEDEROPBOUW NA BRANDEN
Vers van de pers zou je wel kunnen zeggen: Naast de aardappelactie, de
broodactie volgt nog een mooi project om de mensen in Oekraïne –
geteisterd door de branden – te helpen bij de wederopbouw van hun
leefomgeving. Gebruikmakend van alle nog bruikbare overblijfselen van de
brand zijn de bewoners begonnen hun huizen weer leefbaar te maken. Onze
contactpersoon aldaar heeft met een bedrag van € 1000, gedoneerd door
Stichting Kleine Kracht, een eerste aankoop kunnen doen van 20
bouwpakketjes waarin o.a. een kruiwagen, emmers, schoppen en ander
gereedschap. Natuurlijk is dit bijlange na niet voldoende, maar het begin is
er. Wilt u ook zo’n pakket (à €45) doneren?
Dit kan door een bedrag over te maken (via de gebruikelijke weg. Zie ook
onze website) o.v.v. Bouwpakket(ten). We hopen zo deze gezinnen weer een
beschutte toekomst te kunnen bieden.

WATERPROJECT
Voor een zeer religieuze Joodse familie, die leeft onder erbarmelijke
omstandigheden in Oekraïne, vragen wij uw hulp. Zij wonen in een huisje
zonder riolering, zonder gas en zonder water. Het gezin bestaat uit een
moeder, die ziek is, een dochter, een zoon die gehandicapt is, en nog een
kleinzoon. De vader is jaren geleden overleden.
Dit gezin krijgt maandelijks wat hulp van de gemeenschap in de vorm van
levensmiddelen en hout voor de kachel. Omdat in dit gezin meerdere
personen gehandicapt zijn, is het van levensbelang dat er een waterleiding
wordt aangelegd, zowel in de keuken als in de badkamer, voor de normale
dagelijkse hygiëne. Er is een waterput buiten en vanaf deze put moet alles
worden aangelegd; denk daarbij aan: een waterleiding, een waterpomp, een
beerput om het water te kunnen afvoeren naast het huis; deze laatste moet
worden uitgegraven. Verder is nog nodig: een boiler, kranen, een wasbak,
een toilet en een douche.
De totale kosten bedragen 3000 euro. Wilt u ons helpen om dit bedrag,
gezamenlijk, bij elkaar te krijgen? U kunt dit doen door een bedrag te
doneren via de gebruikelijke weg, o.v.v.: waterleiding.
(Zie ook de foto’s op de volgende pagina: Waterleiding voor gezin in Oekraïne)

VERVOLG: AARDAPPEL-ACTIE (zie voorpagina)
NAAST AARDAPPELS WORDEN OOK ANDERE GROENTES VERDEELD

UW PRIVACY GEWAARBORGD BIJ DONATIES

Privacyverklaring

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

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. Er wordt
volledige verantwoording over
afgelegd aan onze stichting.
In Oekraïne heeft Rabbijn
Alexey diverse gezinnen waarvan één of meerdere kinderen
gehandicapt zijn, kunnen helpen. Zo heeft hij speciale rolstoelen en een ziekenhuisbed
kunnen leveren in die gezinnen,
waardoor het leven van zowel
het gehandicapte kind als de
andere gezinsleden veraangenaamd kon worden. (Zie foto op
pag. 2)
Daarnaast is ook hij bezig met
een broodproject onder de allerarmsten in de Joodse gemeenschap aldaar. (Foto boven)
Lees meer hierover op onze
site.

SPECIAAL VERVOER
VOOR IRISHA

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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WATERLEIDING VOOR GEZIN IN OEKRAÏNE (zie ook vorige pagina)

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.

Het gezin

Plek voor nieuwe
douche

Huidige keuken

Aardappelen (en meer) worden dankbaar in ontvangst genomen.

Contactpersoon:
dhr. K. Kerstholt,
Cr. Voorberghstraat 21
7558 WS Hengelo Ov.
Nederland
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!

WIM KERKDIJK NEEMT NA 18 JAAR AFSCHEID.
Na 18 jaren van grote inzet neemt
Wim Kerkdijk afscheid van onze
stichting.
Wij willen hem en zijn vrouw
Doortje hartelijk bedanken voor
hun gepassioneerde inzet voor
onze stichting. Alsook voor het
onderhouden van de vele contacten en de presentaties die hij gegeven heeft.



Stichting Kleine Kracht ons Nederlands team:

Klaas en Odyl Kerstholt
Alexander de Jong
Jan en Georgine Dikken
John en Hanny Beuink
Fleur Langhorst
Ben Stegeman
Jan Visser
Wim en Erna Hofhuis
Hans Teesink
Albert Bomert

074 2774858
038 8511767
074 2434121
074 2433357
06 14508410
06 40384945
0172 614416
074 2426858
06 53745884
06 15145833



KvK-nr. 0805669

We zijn bijzonder dankbaar dat dit zo noodzakelijke werk, ondanks de huidige
omstandigheden, toch op alle fronten, zij het al dan niet met aanpassingen, door kan
gaan. Nogmaals dank aan allen die op enigerlei wijze hierin participeren.
Op onze site, die de afgelopen periode een nieuw uiterlijk heeft gekregen, vindt u
hierover 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. In november hebben wij helaas weer moeten staken met goedereninname.
Op de site leest u de maatregelen die wij i.v.m. het virus noodgedwongen in acht
nemen. Heeft u nog vragen? Neem gerust contact met ons op.
 Voor nu wenst ons voltallig team ieder van u bijzonder gezegende Kerstdagen
en een hele goede start van 2021 toe!
Alles natuurlijk in goede gezondheid voor u en al uw geliefden. 
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