
E e n  b e r i c h t  v a n  d e  R o e m e n i ë g r o e p  

Nu het jaar al weer vordert, zijn we genoodzaakt u een en ander 
mee te delen over de acties die we altijd aan het eind van het 
jaar voeren. 
 
We hebben dit jaar, na de lock down, pas in september voor het 
eerst kunnen vergaderen, omdat het in coronatijd niet 
verantwoord was en verschillende leden van onze groep tot de 
risicogroep behoren. Toch hebben we nog materialen zoals 
beddengoed, incontinentiemateriaal, nachtkleding en 
verschillende andere goederen ingezameld en zijn deze 
gesorteerd en klaargemaakt voor verzending. 
Alleen het transport in mei, door Sjaak en Bram, kon niet 
doorgaan, vanwege het sluiten van de grenzen en het 
besmettingsgevaar van onze leden. 
We proberen nu een andere oplossing te vinden. Wellicht door 
ruimte in een vrachtauto af te huren, waar natuurlijk een 
behoorlijk prijskaartje aan gaat hangen. Maar de bovenstaande 
middelen zijn daar hard nodig en we denken dat we er nog niet 
voor het voorjaar van 2021 heen te kunnen gaan. 
 
De geplande acties van kerstbomen en amandelstaven kunnen  
helaas dit jaar geen doorgang vinden, gezien alle maatregelen 
vanwege corona en de eventuele vervolgmaatregelen.  Ook 
vinden we het onverantwoord richting onze kopers, vrijwilligers 
en leden van de groep.  
Omdat we gelukkig nog wel wat geld in kas hebben, kunnen we 
de voedselpakketten met kerstavond dit jaar gewoon door laten 
gaan. Ook het medicijnfonds kunnen we nog even voortzetten, 
maar natuurlijk is de bodem van onze kas wel in zicht gekomen.  
 
Mocht u in verband met bovenstaande toch een bijdrage willen 
leveren, dan verzoeken wij u vriendelijk, dit over te maken op 
bankrekeningnummer NL37RABO0140535608 t.n.v. Diaconie 
Protestantse Gemeente Wolphaartsdijk inzake Roemenië. Bij 
voorbaat onze hartelijke dank. 
 
We zullen u de komende tijd van onze verdere activiteiten op de 
hoogte houden. 
 
Namens de Roemenië-groep, 
Rein van Aartsen 


