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Bestuurspraatje

Het is wel eens nodig om te kijken of de
neuzen nog allemaal dezelfde richting
opstaan en daarom hebben wij tijdens onze
reis, afgelopen zomer, ons een paar uur
beziggehouden met het reilen en zeilen van
de stichting. Het was goed om samen lief
en leed te delen en het heden en de
toekomst te bespreken. Wij zijn er nog
steeds van overtuigd dat wij verschil
hebben kunnen maken en hopen dat in de
toekomst te mogen blijven doen.
Dit jaar zijn er veel (neven)activiteiten
geweest en daarvan zijn korte
samenvattingen te lezen in deze
nieuwsbrief.
-------------------------------------------------------------

Nadenkertje……..
Wie zich gelukkig kan voelen met het geluk
van anderen,
bezit een rijkdom zonder grenzen.
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Koningsdag

De vlag was weer uit op deze dag en wij
hebben ons talent weer ingezet om de
fruittasjes te verkopen. En…….het is weer
gelukt ! Om 14.00 waren alle tasjes met
fruit verkocht.
De netto winst: € 1.416,- !!!

--------------------------------------------------------Braderie

Op zaterdag 13 mei 2017 was de jaarlijkse
markt/braderie in Noordhorn.
De 150 doosjes aardbeien, die we hadden
ingekocht, waren halverwege de middag
volledig uitverkocht. Dankzij de kopers
kwam er weer extra geld in de kas van
Radoeka.

Oldemeyer

Giften

In juni 2017 zijn een paar dames richting
Hardenberg gereden om op camping
“De Oldemeyer” een presentatie te geven
over het kindertehuis Radoeka.
We hadden een wat ouder publiek nl. de
senioren van de 55 plus-weken.
Het was heel gezellig en de mensen
kwamen met veel vragen.
Een dag ervoor hadden we thuis allerlei
heerlijk gebak gemaakt, dat de mensen
konden kopen. Dat vond gretig aftrek, zelfs
zo dat sommige mensen terugkwamen
nadat ze het gebak in hun caravan hadden
geproefd en opgegeten. Ook ons beroemde
toiletpapier hadden we meegenomen.
De camping-eigenaar heeft het toiletpapier
dat overbleef van ons gekocht, zodat we
met een lege auto naar huis konden rijden.
Moe maar voldaan waren we om 12 uur
‘s nachts weer thuis in Zuidhorn.

-------------------------------------------------------------

Wij spreken onze waardering en dank uit
voor het vertrouwen in de stichting. Wij zijn
blij dat wij zo in beeld zijn en dat mensen
ons de mogelijkheden geven om bij te
dragen aan welzijn van kinderen …..over
grenzen heen.
Dank aan particulieren, die elke maand of
een par keer per jaar geld overmaken en
bedrijven, instanties, verenigingen die hun
harten laten spreken om zo de kinderen te
helpen.
Enkele giften willen we noemen.
- Christelijke Gereformeerde kerk te
Nieuw- Vennep met een gift van
€ 1000,- Kledingbeurs, Zuidhorn, met een
gift van € 780,- Oranjevereniging (oud Zuidhorn)
met een gift van € 300,- Hunzeadvies, Zuidhorn, met een gift
van € 350,- Verkochte spullen uit een
nalatenschap € 627,-

Toiletpapier

---------------------------------------------------------

Met enige regelmaat hebben wij tijdens
acties toiletpapier verkocht en dat het
gebruikt wordt merken wij! Op de
toenemende vraag of wij nog toiletpapier
hebben, moeten wij steeds ‘nee’ verkopen.
Daar hebben wij het volgende op
gevonden……………
Wij gaan weer inslaan!
Medio januari 2018 is het bij ons te koop.
Per baal 40 rollen voor € 25,U kunt terecht bij de bestuursleden.

------------------------------------------------------------
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Verslag reis, zomer 2017
Voor de allereerste keer vertrokken we
afgelopen juli met ons allen naar Rechytsa
in Wit-Rusland voor een bezoek aan het
kindertehuis.
Het weerzien was fijn! We hebben kennis
gemaakt met de nieuwe directeur.

Er is gesproken over de wensen van
Radoeka, over de kinderen en onze
plannen.
Op het moment dat wij er waren, zaten er
veertien kinderen. Veertien kinderen met
elk hun eigen bagage, hun eigen verhaal.
Om stil van te worden.... en tegelijkertijd gaf
het ons ook energie. Energie om deze
kinderen een hart onder de riem te steken,
hun het gevoel te geven dat ze ertoe doen,
dat ze belangrijk zijn!
Dit konden we o.a. doen door ze ieder een
eigen tasje met inhoud te geven en samen
met ze te spelen.

Op het grasveld staat een speelhuis. Het
zag er van binnen slecht uit.

Geen fijne plek om te spelen.
We hebben besloten om het speelhuis te
laten opknappen.

Bij het horen van dit bericht waren er direct
grote jongens die aan de slag gingen om
het leeg te halen. Op dit moment is het
klaar en kunnen de oudere kinderen zich
hier terugtrekken om te 'chillen'.
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Met het sponsorgeld, dat we hadden
ontvangen van de kerk in Nieuw-Vennep,
hebben we inkopen gedaan voor Radoeka .

‘Welkom in Zuidhorn’ markt
Ook hier waren wij aanwezig met het
thema: Wees het licht.
Wij verkochten sfeervol houtwerk,
pompoenen en kalebassen met
waxinelichtjes. Een kleurrijk geheel.
Voor de gevederde vrienden verkochten
we hangers met vogelvoer.

Schoonmaakmiddelen en medicijnen
Een geslaagde middag ondanks de regen.
--------------------------------------------------------Activiteiten
-

Eén van de wensen was ook om een
computer aan te schaffen voor de kinderen.
Die hebben ze o.a. nodig voor school. Voor
de kleinere kinderen zijn er twee steppen
aangeschaft.
We kijken terug op een goede tijd met
elkaar.

Eerste zaterdag van de maand:
Inzameling oud papier.
Westergast 8 Zuidhorn
--------------------------------------------------------https://www.facebook.com/StichtingRadoeka

----------------------------------------------------------------

Wij wensen u/jou prettige kerstdagen
en een voorspoedig 2018

Желаем вам счастливого
Рождества и Нового года.
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