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Kleding
Graag willen we iedereen
hartelijk bedanken voor al de kleding, die
gebracht is voor de kinderen in het
kindertehuis. Soms kwamen ze met
zakken vol binnen.

Op 7 januari 2007 zijn wij naar de notaris
gegaan om een handtekening te zetten
zodat wij officieel als Stichting aan het
werk konden in Rechytsa.
Wij kijken dankbaar terug op 10 jaar
samenwerking. Samenwerking met het
personeel van het kindertehuis zodat we
konden werken om een oplossing te
vinden voor de leefomstandigheden.
Samenwerking met plaatselijke inwoners,
die ons geholpen hebben een doel te
bereiken. Samenwerking met “ onze ” WitRussische kinderen en hun ouders, die
ons altijd een tweede thuis gaven .
Samenwerking met u, met jou, die
ongevraagd of gevraagd ons de middelen
gaf om de kinderen te helpen.
Wij hebben redenen genoeg om door te
gaan. Er komen en verblijven nog steeds
kinderen, die de noodzakelijke hulp nodig
hebben en, zoals overal, moet materiaal
wel eens vervangen worden. Wij hopen
met de steun die wij krijgen door te mogen
gaan voor de kinderen.

Ook van buiten onze regio komen mensen
kleding brengen. Er zijn dames, die warme
sokken, dassen en truien breien.
Als er dames zijn die ook wel iets willen
breien houden we ons aanbevolen. Er ligt
genoeg garen op de Thorbeckestraat 47
Zuidhorn, te wachten.
Er staan 92 bananen-dozen te wachten op
transport. Afgelopen zomer is gevraagd of
het nog nodig was om kleding te
verzamelen. Het antwoord van de
directrice was dat kleding altijd welkom is.

Bezoek juni 2016
Zoals u in de vorige nieuwsbrief hebt
kunnen lezen, wilden we voor dit jaar een
was-en douchegelegenheid renoveren.
Dit alles in overleg met directie en
personeel. Bij offerte en gecorrigeerde
offerte hebben we dan ook tijdens ons
bezoek de begrote materialen samen met
de aannemer uitgezocht en afgerekend.
Tevens werd de afspraak gemaakt dat bij
het voltooien van de werkzaamheden het
werkloon werd afgerekend, door een
vertrouwd persoon aldaar. Een duidelijke
manier van werken waarbij je weet, dat het
geld goed wordt besteed en er niets aan
de strijkstok blijft hangen.
Het resultaat mag er dan ook wezen, u
kunt het zien op bijgaande foto’s.
Er is gestukt, getegeld, er zijn sanitaire
voorzieningen, boilers en wastafels
aangesloten en zelfs een douchecabine is
aangeschaft en geplaatst.
We zijn dan ook blij dat we de kinderen
een stuk hygiëne kunnen geven, wat
allemaal ten goede komt aan hun welzijn.
Met dank aan God en alle gulle gevers en
sponsors mochten we dit realiseren.
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Oud papier
In een bekend pretpark met veel
uitbeeldingen van sprookjes staan
papierbakken, die enthousiast “Papier
Hier, Papier Hier, Papier Hier, Papier Hier”
galmen als een parkgast netjes het papier
in de bak deponeert.
Die vriendelijke benadering wordt ook
gehanteerd op iedere 1e zaterdag in de
maand met uitzondering van de
zomervakantie, door de Bibliotheekcommissie en Stichting Radoeka.
Zij zijn ook even een pretpark.
Op de parkeerplaats achter ‘De Rank’ in
Zuidhorn staat dan een grote container
speciaal voor het oud papier, waarvan de
totale jaaropbrengst verdeeld wordt tussen
de Bibliotheekcommissie en Stichting
Radoeka.
Gemiddeld, door het jaar heen genomen,
wordt de container maandelijks
grotendeels gevuld. Onder begeleiding
worden de dozen en het karton keurig
opgestapeld totdat er geen dag- of
weekblad meer bij kan. Per jaar levert dit
de Stichting ongeveer € 1750.- op.
Voor ons is dit een prachtig resultaat, en
zeker geen druppel op de gloeiende plaat.
Wat kunnen wij met dat geld voor de
kinderen doen?
Hier mee kunnen wij de kinderen een jaar
lang van shampoo, tandpasta, douchebenodigdheden en gezondheidsproducten
voorzien. Omdat er in Radoeka gewone
kwikthermometers worden gebruikt moet
die voorraad regelmatig worden
aangevuld. En wat te denken van de
benodigde vitamines, waspoeder voor de
wasmachines en luiers, die daar relatief
duur zijn?
Kortom, iedere hier ingeleverde doos oud
papier is daar van gezondheidsbelang.
Wij van de Stichting weten dat het gemak
tegenwoordig de mens dient, en
regelmatig de milieuboer, haast tot voor de
deur, het papier komt ophalen.

Dus vraagt het opslaan en 1 x per maand
wegbrengen van het papier iets extra’s
van U.
Wij zijn er van overtuigd dat de resultaten
in het kindertehuis, bereikt door Uw oud
papier, de moeite van het opbergen en
brengen waard is.
Natuurlijk zijn er situaties dat er een te
kleine container staat en mensen hun
papier niet meer kwijt kunnen of dat ons
rooster wie er op zaterdag bij de container
aanwezig behoort te zijn, wel eens een
hiaat vertoont.
Maar wij hopen dat U de moeite blijft of
gaat nemen oud papier te brengen en zo
de kinderen blijft steunen.
Namens de kinderen hartelijk dank voor
de moeite.
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Vanwege ons 10 jarig bestaan hebben we
de kinderen, tijdens ons bezoek in juni
2016, alvast een leuke dag bezorgd. Met
behulp van de directie hebben we een
zaal gehuurd in de sporthal in Stolin.
Daar hebben we samen gevoetbald. Dat
was erg leuk. Ze waren er maar wat op
gebrand dat zij zouden winnen en dat
deden ze ook glansrijk. Met 8-0 voor
Belarus moesten we royaal toegeven dat
zij meer conditie hadden dan wij. Bij ons
ontstonden ook nogal wat blessures maar
dat mocht de pret zeker niet drukken, wij
hebben erg genoten. Na het voetbal
konden de kinderen die dat wilden nog
skaten of tafeltennissen. Daarna hebben
we ons dik gegeten aan de pizza en ijs. Al
met al een geslaagd feest.

Toiletpapier-actie
In september is er besloten om nog een
keer een toiletpapier-actie te organiseren,
dit omdat het de vorige keer in maart\april
2015 een succes was! We wilden hier een
start mee maken op de “Kom in Zuidhorn”markt van 1 oktober. Het weer werkte
prima mee en we hadden een goede plek,
waar veel mensen niet om ons heen
konden. Het was de bedoeling om veel
wc-rollen in balen te presenteren, maar
een pak van vier rollen kon je natuurlijk
ook kopen!
We hadden zelfs een toiletpot om giften in
te deponeren. Het is gelukt om ongeveer
een derde van alle balen kwijt te raken.
Inmiddels is er ruim twee derde van de
balen verkocht en rest ons nog ongeveer
twintig balen te verkopen.
U kunt nog steeds wat bestellen!
Tel.0594505529.
Evt. brengen we het bij u aan huis!

Activiteiten rooster 2017.
Op 16 December zijn de 92-bananen
dozen met kleding op transport gegaan
naar het kindertehuis.

Prettige kerstdagen en een gelukkig
nieuwjaar.

25 Februari : Ter gelegenheid van ons
10-jarig bestaan is er Sing. Inn.
19.00 uur in ‘De Rank’ Westergast,
Zuidhorn.

27 April : Fruitverkoop op de Koningsdag

Juli : Bezoek Kindertehuis

Deze nieuwsbrief stond weer vol met
informatie die bestemd is voor vrienden
van de Stichting. Wij stellen het op prijs
als deze nieuwsbrief verder verspreid
wordt in familie - of kennissenkring.

https://www.facebook.com/StichtingRadoeka
De website wordt vernieuwd en is nu niet actueel
http://www.stichting-radoeka.nl/

