Dagbehandelingscentrum voor Alzheimer
Patienten in Beclean

Inrichting van de gemeentezaal van de kerk in
Nuseni

“Laten we daarbij de blik gericht houden op Jezus, de grondlegger en voltooier van ons geloof”
Hebreeën 12 : 2
KARMEL Nieuws
Het afgelopen jaar was een enerverend jaar voor de stichting. Er is heel erg veel werk verzet door een geweldige
groep gemotiveerde vrijwilligers en ondanks de economische crisis, die ook bij ons doorwerkt, konden er het
afgelopen jaar toch nog 29 trailers met hulpgoederen op de verschillende projecten afgeleverd worden.
De blijdschap en de vreugde hierover is op papier bijna niet weer te geven.
De laatste 2 trailers van 2010 vertrokken 10 december, voor een groot gedeelte gevuld met 3.000
Kerstpakketten; Op deze rit hadden onze chauffeurs te kampen met ontzettend slecht weer en zonder
sneeuwkettingen was het niet mogelijk te rijden, de Here heeft hen gespaard en zo mochten ze 19 december moe
en dankbaar hun families weer in de armen sluiten. Soli Deo Gloria!
Via ons netwerk van leveranciers konden er veel projecten in Roemenië, Hongarije, Oekraïne en Servië geholpen
worden met noodzakelijke goederen. Daardoor werd veel mogelijk o.a. het bouwen van het Bethesda Florisica
dagbehandelingscentrum voor Alzheimerpatiënten en de totale inrichting hiervan, het renoveren en inrichten van
de gemeentezaal van de Reformatuskerk in Nuseni, de inrichting van het tehuis voor kinderen met het Downsyndroom, de gemeentezaal van de kerk in Tirgu-Mures en 5 gastverblijven, Het Theologisch instituut in Cluj,
Het kinderziekenhuis in Boekarest, de renovatie van de kerk in Doboseni met kerkbanken van de PKN kerk uit
Losser, het revalidatiecentrum in Beclean en diverse projecten in Hongarije, Oekraïne en Servië, waaronder
ziekenhuizen, bejaardenopvang en kinderdagverblijven.
In 2010 was het 20 jarig jubileum waar we met vele gasten uit Oost-Europa, vrijwilligers en donateurs 3 dagen
mochten vieren en gedenken, met als hoogtepunt de afsluitende dankbaarheidsdienst, waarin ds. Thuróczy uit
Hongarije voorging.
In Oost-Europa staat goede hulpverlening aan gehandicapten, straatkinderen en zigeuners nog in de
kinderschoenen. De ontwikkelingen zijn zeker positief, maar veel hulp komt nu nog voor rekening van
buitenlandse hulporganisaties.
Daarom vragen wij u om uw steun, maar vooral uw gebed, om voortgang van dit zo noodzakelijke werk.
Wij danken u hartelijk voor de giften en gaven die het kersttransport mogelijk maakten.
Ondanks deze giften en gaven en geweldige betrokkenheid van allen heeft de Stichting ook voor de komende
jaren dringend behoefte aan vrijwilligers en donateurs.
In verbondenheid,
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