
Hoe het kinderen in Aksza vergaat ...

Eerder schreven we over de zes nieuwe kinderen die in Aksza zijn komen wonen. De kinderen maken het naar
omstandigheden goed! Ze hebben zo langzamerhand hun plek binnen Aksza gevonden, ze gaan naar school en raken
al aardig gewend aan hun nieuwe leven.

Ondertussen is er ook wat contact ontstaan met de ouders
van de kinderen, voor zover dat mogelijk is.
De drie broertjes Cristian, Andras en Sebastian woonden
met hun moeder in een klein huisje, waar ook nog een
zusje woont, van een andere vader. Het zusje is niet uit
huis geplaatst door de Kinderbescherming. Moeder is in
verwachting van haar vijfde kind. Op de foto hiernaast
ziet u het huisje, het is ongeveer even groot als bij ons een
kleine woonkamer.

Sebastian blijkt doof te zijn aan een oor. Zijn spraak is
daardoor erg achter, waardoor hij nu naar een school voor
speciaal onderwijs gaat.

Het andere huisje is van de moeder van Florentina en
Fernando. Het staat naast een braakliggend terrein vol
vuilnis. De moeder van deze beide kinderen zit in de
gevangenis. Het huisje wordt momenteel bewoond door
de oma van de kinderen. Zij beloofde op bezoek te
komen in Aksza, maar heeft dat tot op heden niet gedaan.
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Anna (hiernaast) woont al heel lang in Aksza. Anna is een heel lief
meisje van 16 jaar oud. Ze ontwikkelt zich echter heel traag, en heeft
jarenlang het speciaal onderwijs bezocht. Dat is nu voorbij, en ze is
dit jaar met een vakopleiding voor kok begonnen. Op de foto ziet u
haar trots in haar nieuwe werkkleding!
Het is spannend of het gaat lukken met Anna op deze opleiding. De
vakopleiding is regulier onderwijs, maar iets anders is helaas niet
beschikbaar. Wilt u voor Anna en de andere kinderen bidden?

Afgelopen zomer gingen de kinderen en tieners van Aksza weer op
kamp. Ieder jaar krijgen de kinderen dit aangeboden door een aantal
lokale kerken. In Roemenië is het heet in de zomer, dus er werd
natuurlijk veel gezwommen!



Kledinginzameling

Het is weer zover! De kledinginzameling is in aantocht. Net als voorgaande
jaren op de donderdag en vrijdag na Dankdag.
De kleding is bestemd voor de kinderen van Aksza en de bejaarden 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! Speciaal vragen we om schoenen voor de
kinderen. Heeft u schoenen over, verkoop deze dan niet tweedehands, maar
geef ze weg aan een kind dat in de winter graag met warme voeten naar
school wil!

We vragen ook uw aandacht voor twee belangrijke zaken voor Siloam:
 wegwerpwashandjes (als iedereen die een zak kleding komt brengen er een pakje wegwerpwashandjes bij doet,
dan zamelen we heel wat in)
 incontinentiemateriaal. Zowel luiers als onderleggers zijn van harte welkom. Heeft u over, lever het dan niet in bij
de apotheek (daar wordt het vernietigd) maar lever het in bij ons

U kunt uw spullen in de hal van de Eudokiakerk brengen op:

donderdagmiddag 2 november van 15.0016.00 uur
en

donderdagavond 2 november van 19.30 uur tot 21.30 uur
en

vrijdagmorgen 3 november van 8.00 uur tot 11.00 uur

Hulp gevraagd
Op donderdagavond en/of vrijdagmorgen kunnen we uw hulp gebruiken voor sorteren en inpakken. Iedereen die al
eens meegeholpen heeft weet dat dit heel gezellige uurtjes zijn! Giesanne Postema zorgt voor iets lekkers te eten en
te drinken tijdens het werken. Dat wilt u toch niet missen?
Wilt u het even laten weten als u komt helpen? Opgeven kan bij een van de bestuursleden of via renate@mp23.nl.
Bij voorbaat hartelijk dank!

Kaarten
Annie Klumpje verkoopt haar handgemaakte kaarten tijdens de uren van de kledinginzameling. Een mooie kans om
voor een klein bedrag mensen dubbel blij te maken: de ontvanger van uw kaartje, en de bewoners van Siloam en
Aksza!



Rookworsten

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

€ 3, per stuk of € 12,50 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!

U kunt de rookworsten bestellen door een email te sturen aan Renate van der Velde (renate@mp23.nl). Vermeld
daarbij de volgende gegevens:
 hoeveel rookworsten u wilt bestellen
 uw naam, adres en telefoonnummer
Telefonisch bestellen kan ook: 0383319395

De rookworsten kunnen worden opgehaald in de Eudokiakerk tijdens de kledinginzameling (zie de data en tijden op
de vorige pagina). De rookworsten moeten bij het ophalen contant betaald worden.
Bestellen kan tot uiterlijk vrijdag 27 oktober!
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Op reis!

In de herfstvakantie gaan Tieno van der Velde, Greetje
Gnodde, Helen en Cindy van Ingen op reis naar Roemenië.

Ze gaan daar "onze" beide projecten bezoeken: Aksza en
Siloam. We hopen dat ze met goede berichten
terugkomen! En in elk geval met recente informatie over
het wel en wee in de beide huizen en de financiële stand
van zaken. Er zal ook gesproken worden over de nodige
renovatiewerkzaamheden aan het gebouw van Siloam.
We houden u op de hoogte!

In Siloam is het elk jaar weer een puzzel om
voldoende hout te krijgen voor de kachels.
Helpt u mee om de bejaarden een warme winter te
bezorgen?
U kunt uw gift storten op bankrekening
NL98 RABO 0331 257 947




