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Nieuwsbrief mei 2009
Beste vrienden,
Tussen alle werkzaamheden door willen we u op de hoogte houden van de ontwikkelingen v.w.b. de hulpverlening aan het werk in Oekraïne.
We zijn nu bezig om een container vol te laden met goederen die in augustus naar Oekraïne gebracht
zal worden, dat betekent dat we de goederen vanuit verschillende opslagruimten naar de container
moeten brengen, dus veel sjouwen en pakken.
De container is 12 meter lang en 2.40 hoog, dus daar kan veel in. Toen we de eerste doos erin brachten keken we om ons heen en dachten “Nou daar kan wat in zeg.”
Maar nu zijn we aan de laatste meter gekomen en dan kunnen we de ladinglijst klaarmaken om die naar
Oekraïne te sturen voor inklaring door de douane.
De container wordt weggebracht door enthousiaste chauffeurs (eigen rijders) die dit doen in hun vakantie, het wordt een transport van 8 vrachtwagens (www.TruckAidLimburg.nl) naar verschillende projecten in Oekraïne.
We zijn heel blij dat we met onze container weer een bijdrage kunnen geven aan kinderen en hulpbehoevenden in Oekraïne.
We hebben veel kleding, schoeisel, bedden, matrassen, meubilair en kantoorbenodigdheden.
Het gaat heel slecht met de economie in Oekraïne, op bijgaand lijstje kunt u zien dat Oekraïne geen
economische groei heeft, maar fors zal krimpen.
Mensen verliezen hun werk en veel mensen kunnen hun spaargeld niet meer opnemen bij de banken, of
alleen kleine bedragen.
Mensen staan 5 of 6 uur voor de Bank in de rij te wachten en kunnen dan 300 Hrivna ( ± € 28,00 )
maximaal opnemen. Dit zijn dan de mensen die nog iets hebben, maar er zijn duizenden mensen die
niets hebben en ook geen hulp krijgen van de Overheid.
Deze truck gaat onze container naar Oekraïne brengen.

HOE LANG NOG?
Vaak word ons gevraagd
hoe lang we nog door willen gaan met de hulp aan
Oekraïne, want, Piet (75)
en Klaasje (70), jullie
worden te oud. Ja anderen maken zich daar meer
zorgen over dan wijzelf.
We zijn dit “Helpende
Hand” werk begonnen in
1995 samen met onze
zoon Daniel die in verschillende Zendingsprojecten in Colombia—
Frankrijk-Indonesië—
Jordanie, meewerkt als
TechnicalMissionary. zie:
www.DanielHuisman.com

Foto gemaakt door Auke-Bonne van der Weide ( vanderweide01@Yahoo.com)

Voorop lopen en dan zoveel mogelijk mensen enthousiast maken en die een” Helpende Hand” willen geven.

We geloven in de Opdracht van Jezus Christus “Omzien naar de armen”

Jacobus 1:27 Voor God, de Vader, is alleen dit reine, zuivere godsdienst:
“Weduwen en wezen bijstaan in hun nood.”
Het is geweldig om dit werk te mogen doen, kinderen ( nu mannen en vrouwen ) die wij in ons Kinderhuis op Curaçao geholpen hebben vertellen ons hoe blij zij zijn dat ze geholpen zijn in de moeilijkste
tijd van hun leven. Nu hebben velen een gelukkig gezin en een goede plaats in de maatschappij.
Om dit werk te kunnen doen hebben wij uw hulp nodig, u hoeft geen container te laden, dat hebben
Klaasje en ik al gedaan, maar financieel kunt u veel doen.

Gaat/blijft u ook meehelpen?

Tip: Een stukje vlees minder op de barbecue is een maaltijd voor een kind in het Kinderhuis!

Hartelijk dank namens velen in Oekraïne
Piet en Klaasje Huisman

