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Achtergronden en Acties!
In deze nieuwsbrief leest u meer over de thuissituaties van de kinderen in Aksza. Ookveel nieuws over de acties deze herfst!

Nieuwsbrief SCB, september 2013

Kinderen in Aksza
Deze keer iets over de achtergrond van de
verschillende kinderen die in Aksza wonen. Een
aantal kinderen is wees, een aantal kinderen heeft
wel een vader en/of een moeder, maar deze kunnen

niet voor hun kinderen zorgen.
Dit kan om allerlei redenen zijn.
Armoede speelt een rol, maar meestal ook
drankmisbruik, drugsgebruik en psychiatrische
aandoeningen. De kinderen die in Aksza geplaatst
worden zijn vaak verwaarloosd en soms misbruikt. Dit
vraagt uiteraard veel van de pedagogische vaardigheden
van de medewerkers. Zo mogelijk wordt er contact
onderhouden met de families van de kinderen. Ook
wordt geprobeerd jaarlijks op huisbezoek te gaan.
Hiernaast, hierboven en op de volgende pagina enkele
foto's van huizen waar kinderen vandaan komen.
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Zomervakantie in Aksza
In Roemenië zijn de scholen in de zomer drie
maanden gesloten. De kinderen hebben dus een
eindeloos lange vakantie! Sommige tieners hebben
vakantiebaantjes en er gaan ook tieners aan het
werk in bejaardentehuis Siloam.
Voor de jongere kinderen betekent een lange
vakantie echter een eindeloze periode van
verveling. Gelukkig worden de kinderen door een
aantal kerken in de omgeving uitgenodigd voor
een weekje vakantie.

Dit jaar gingen de kinderen in
juli een week naar Satu Mare
Mihaieni en in augustus vijf dagen naar Cojocna.
De kerken verzorgden de huisvesting en het eten. De
kinderen konden gratis zwemmen en allerlei andere
leuke activiteiten doen.
Eind augustus werd er nog een kampweek
georganiseerd door de studenten van de Theologische
factulteit in Cluj, het Angels Camp. Ook werd Aksza
een dag uitgenodigd in Szentkiraly. Een
vrouwenvereniging in deze plaats had broden gebakken
voor Aksza.

Zwemmen in Mihaieni

Zwemmen in Cojocna
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Helpt u mee?
Spreekt het werk van de SCB u aan? Dan kunt u een gift overmaken op het bankrekeningnummer dat
vermeld is in de Colofon.
Aksza wordt door de SCB structureel ondersteund met
€ 750, per maand. Graag zouden we deze structurele ondersteuning weer terugbrengen naar het oude
bedrag van € 1.000, per maand. Aksza heeft grote moeite de vaste lasten te betalen en de medewerkers

Kleding
Ook dit jaar kunt u uw tweedehands kleding weer bij ons kwijt. De kleding is bestemd voor de kinderen
van Aksza en de bewoners van Siloam. Ook de medewerkers van zowel het kindertehuis als het
bejaardentehuis mogen putten uit de kledingvoorraad. De medewerkers moeten het doen met lage
salarissen, wat op deze manier aangevuld wordt met gratis kleding.
Kleding die overblijft wordt verkocht voor € 1, per stuk. Dat is fijn voor de mensen in de regio die geen
of weinig budget hebben voor kleding. Tegelijk is de opbrengst winst voor Aksza.
Er is kleding nodig in alle soorten en maten en voor alle leeftijdsgroepen. Kleding moet schoon en heel
zijn! En denkt u er aan dat de tieners in Aksza er ook graag een beetje modieus bij lopen?
Ook zijn er altijd schoenen nodig! Vooral kinderschoenen omdat kinderen er snel uitgroeien en omdat
kinderschoenen snel verslijten. Heeft u nog schoenen over, verkoop deze dan niet tweedehands, maar geef
ze weg aan kind dat in de winter graag met warme voeten naar school wil!

U kunt uw spullen in de hal van de Eudokiakerk brengen op:
Donderdagmiddag 7 november van 15.00 uur tot 16.00 uur

en
Donderdagavond 7 november van 19.30 uur tot 20.30 uur

en
Vrijdagmorgen 8 november van 8.00 uur tot 11.30 uur

Rookworsten
Tegelijk met de kledinginzameling gaan we ook weer rookworsten verkopen! De
prijzen zijn als volgt:

€ 2,50 per stuk of € 10, voor vijf stuks.
De rookworsten worden geleverd door slagerij Mastenbroek uit Epe. Deze kwaliteit vindt u in de
supermarkt niet! De rookworsten kunnen ingevroren worden, dus bestelt u zoveel u wilt. Zo kunt u de hele
winter lang lekker genieten van heerlijke rookworsten. De rookworsten zijn volledig glutenvrij!
Op de achterzijde vindt u een bestelstrookje. Deze kunt u invullen en inleveren in de daarvoor bestemde
bus in de hal van de kerk. Of u kunt uw bestelling doorgeven per email: tieno.renate@gmail.com
Het afhalen kan tijdens de kledinginzameling en moeten contact betaald worden!
Bestellen kan tot uiterlijk woensdag 30 oktober!
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Colofon
Steun Christenen Buitenland
p/a Marinus Postlaan 23
8264 PB Kampen
Telefoon: (038) 331 93 95
KvK nummer 05063257
Website: www.scbkampen.nl
Email: tieno.renate@gmail.com
Giften zijn welkom op:
bankrekeningnr. 3312.57.947
t.n.v. Stichting SCB
De bestuursleden van de SCB zijn:
Tieno en Renate van der Velde
Greetje Gnodde
Jaap en Annie Klumpje
Giesanne Postema

Kerstpakketten
Ieder jaar stuurt SCB kerstpakketten naar Roemenië. Deze zijn
bestemd voor het kindertehuis. Dit jaar kosten de kerstpakketten €
28, per stuk, inclusief het transport naar Roemenië. SCB wil 55
pakketten laten versturen. Helpt u mee om deze pakketten te
financieren? Het bankrekeningnummer vindt u in de Colofon op
deze pagina.

BESTELSTROOK ROOKWORSTEN
Lever deze voor 30 oktober in de daarvoor bestemde bus in de hal van de kerk.
Of u kunt uw bestelling doorgeven per email: tieno.renate@gmail.com
Het afhalen kan tijdens de kledinginzameling en moeten contact betaald worden!
=========================================================================
Ik bestel
..................... (aantal invullen) losse rookworsten à € 2,50 per stuk
..................... (aantal invullen) zakjes met daarin 5 rookworsten à € 10, per zakje
Naam: .......................................................................................................................................
Adres: ........................................................................................................................................
Telefoonnummer: ....................................................................................................................

krijgen soms geen of maar een deel van hun salaris. Dat betekent
dat medewerkers die elders werk kunnen krijgen ook snel weer
vertrekken. Dat is niet goed voor het welzijn van de kinderen.
Zonder uw bijdrage kan Aksza niet bestaan! Als Aksza moet
stoppen wegens een gebrek aan financiën, dan komen de kinderen
die nog geen 18 jaar zijn, in staatstehuizen terecht. Voor jongeren
van 18 jaar en ouder is helemaal geen opvang. Zij moeten dan zelf
in hun inkomen en huisvesting voorzien, waardoor de kans groot is
dat ze alsnog op straat belanden.
We zijn dan ook dringend op zoek naar vastesponsors! U zou ons, maar natuurlijk vooral Aksza,bijzonder blij maken met een vaste gift per maand.




