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Vooraf praatje
Wie had gedacht…...dat alles zo anders
zou worden in de wereld.
Belarus bereikbaar?
Het Coronavirus heeft de wereld nog in zijn
greep en voor onze stichting komt daar nog
de huidige situatie rondom de zittende
president bij. Wat te doen nu Belarus
onbereikbaar is? Wat te doen met het
keukenproject? Voor alles is een oplossing:
soms liggen de oplossingen voor het
oprapen en soms moet je langer wachten.
Laten we bij dit alles wat niet door kan gaan
toch dankbaar zijn omdat het werk niet van
ons is maar van Onze Vader, die altijd
doorgaat.
Wij hopen dat de toekomst er beter gaat
uitzien en dat wij onze vrienden weer
kunnen omhelzen.
------------------------------------------------------------Citaat
Het positieve overwint het negatieve, moed
overwint vrees, geduld overwint woede en
ergernis. Liefde overwint haat.
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https://www.facebook.com/StichtingRadoeka

Neem eens een kijkje op de vernieuwde
website
www.stichting-radoeka.nl

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

Keukenproject

Het resultaat

Wat fijn om te vermelden dat het project,
dankzij allen die Radoeka een warm hart
toedragen, gewoon doorgaat, dwars door
verdrukkingen, onrust en corona heen.

Meer foto's zijn te zien op de website en/of
facebookpagina.

Omdat wij dit jaar niet naar het kindertehuis
konden gaan moesten plannen gewijzigd
worden. Er moest nagedacht worden hoe
de nodige financiën voor de jaarlijkse
aankopen (schoonmaakmiddelen etc.) en
de beloofde 10.000 euro, die beschikbaar
was voor het keukenproject, op de juiste
plaats terechtkwamen. Voor de aankoop
van de jaarlijkse spullen is 2000 euro door
een “koerier” persoonlijk afgeleverd. Zo
konden de benodigdheden aangeschaft
worden. Na de nodige contactmomenten is
er in Belarus een bankrekening geopend
waarop wij 10.000 euro gestort hebben voor
het keukenproject. Zonder extra bank - en
overheidskosten en dat scheelde toch al
gauw 2.000 tot 3.000 euro.
De verbouw is begin september begonnen.
Uiteraard is er contact over de voortgang en
krijgen wij regelmatig foto’s of een filmpje
toegestuurd. De verbouw is voorspoedig
gegaan: de hygiënische omstandigheden
zijn verbeterd en iedereen kan genieten van
de nieuwe keuken.
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Sponsors
Gelukkig krijgen wij nog steeds van alle
kanten financiële middelen om de nodige
hulp te kunnen bieden. En ja, dan krijg je de
mogelijkheid om een keukenproject uit te
voeren en de jaarlijkse aankopen te doen,
opgeteld al 12.000 euro.
Wij willen iedereen bedanken voor deze
financiële mogelijkheid en we hopen dat die
gecontinueerd wordt.
Donatie GKV Zuidhorn
€ 1186,30 Collecte
Kerst en Nieuwjaarswens

Activiteiten
Op 5 december 2020 kan tussen 9 - 12 uur
oud papier gebracht worden bij kerkgebouw
de Rank te Zuidhorn. En ook in 2021 op:
2 januari,
6 februari,
6 maart en
3 april.
Op dit moment zijn de omstandigheden zo
dat wij geen planning kunnen maken voor
onze verdere activiteiten in 2021.
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Als we ons hart willen blijven openstellen
voor de kinderen daar, hebben we eerst het
Kind van Kerst nodig om echte Vrede te
kennen in ons hart.
Van hieruit wensen we dan ook iedereen
gezegende Kerstdagen en een goed 2021.

