KARMELNIEUWS
Heb diep ontzag voor de Here, alle gelovigen! Want wie Hem dienen zullen nooit gebrek lijden.
Psalm 34 : 10
De zomer is weer voorbij en het is inmiddels herfst geworden, het winterwerk gaat overal weer beginnen. Scholen
zijn weer begonnen, hier is het heel normaal dat kinderen alle dagen naar school gaan, het is zelfs verplicht; in
Roemenië zijn veel arme gezinnen waar de ene dag het ene kind naar school gaat en de andere dag het broertje of
zusje, dat komt omdat de ouders geen geld hebben om schoenen, boeken, pennen of schriften te kopen, die
gebruiken ze van elkaar om toch naar school te kunnen gaan.
Ouderen hebben het bijzonder zwaar, ze zien er tegenop om met pensioen te gaan, de pensioenen zijn erg laag en
ze hebben vaak maar 1 euro per dag om aan het eten te besteden. Door de economische crisis stijgt de
werkeloosheid enorm, inkomsten blijven achter, terwijl de prijzen voor het levensonderhoud enorm stijgen.
De aanvragen voor hulp stijgen per dag, mensen die hun kinderen niet meer te eten kunnen geven of warme kleren,
families die geen inkomsten meer hebben en veel ander verdrietige situaties.
Met grote zorg ziet men de winter tegemoet, afgelopen winter was het de koudste winter sinds 20 jaar en eiste vele
levens. Er volgde een lange hete zomer met temperaturen van 38˚ celsius en meer, hierdoor is veel oogst verloren
gegaan, vee moest worden verkocht omdat er geen eten voor was.

GEVEN DOET OVERLEVEN:
U kunt de komende maanden de mensen in Oost-Europa helpen de winter door te komen. Naastenliefde kent geen
grenzen, helpen is een kwestie van het hart. Het is daarom dat wij met vrijmoedigheid ook deze keer een beroep op
u doen. Laat uw hart spreken ! U kunt helpen met uw gebed en u aanmelden als vrijwilliger voor dit mooie en
noodzakelijke werk.
26 oktober vertrekken er 3 vrachtauto’s naar 12 projecten in Roemenië; 3 november vertrekt er nog 1 vrachtauto
naar 4 projecten eveneens naar Roemenië.

De KERSTAKTIES worden weer opgestart, vorig jaar kon Karmel bijna 3000 Kerstpakketten uitdelen, het is een
jaarlijkse verbondenheid die een beetje licht en hoop brengt.
De Stichting Karmel werkt samen met de Reformatuskerk, het RODE KRUIS en de overheid. Karmel verleent uit
Christelijke overtuiging materiele en humanitaire hulp en ondersteunt diaconale activiteiten in Oost-Europa aan
mensen, ongeacht ras of religie.
U begrijpt dat dit mooie noodzakelijke werk kosten met zich meebrengt, daarom vragen wij u beleefd aandacht voor
de financiële ondersteuning voor de transporten, zodat we samen met onze vrijwillige medewerkers kunnen zorgen
dat “De Hulp Aankomt” voor onze verre naaste.
Op bankrekening RABO 31.33.04.424 kunt u uw gift overmaken, ook kunt u natuurlijk donateur worden.

WAARVOOR ONZE HARTELIJKE DANK !!
In verbondenheid.
KARMEL INTERNATIONAL

