Vooraankondiging tweede collecte op 4 december - Warme Winter Actie voor
Oekraïne, Stroomgeneratoren en houtkachels De aanslagen in Oekraïne van de
afgelopen tijd hebben grote schade toegebracht aan de infrastructuur. Warmte en
licht zijn op veel plekken niet meer vanzelfsprekend. Daarom is op een recente
bijeenkomst van EMRO (European Mennonite Relief Organisations) in Dopersduin
besloten om gezamenlijk € 100.000 vrij te maken voor ‘Warmte en licht’ voor
Oekraïne. Dit bedrag is bedoeld voor de constructie van simpele houtkachels, maar
ook voor de aanschaf van stroomgeneratoren, raamfolie en brandstof. De
hulpgoederen zullen, waar mogelijk, direct in Oekraïne worden gekocht of via
bekende en betrouwbare partners worden aangeschaft en getransporteerd. Het is
de bedoeling dat de houtkachels en de stroomgeneratoren in eerste instantie
worden geplaatst in gemeenschappelijke ruimtes. Zo wordt voor de mensen een
plek gecreëerd waar het warm en licht is. Het is tegelijkertijd een plek waar mensen
de mogelijkheid hebben om hun mobieltjes op te laden, zodat ze contact kunnen
houden met familie, vrienden en buren. Op dit moment zijn de eerste twintig
generatoren al op weg naar Mukachevo in Oekraïne om vervolgens verder te
worden getransporteerd naar o.a. Zaporizhia. Verder zijn de eerste 15 houtkachels
inmiddels uitgedeeld. Alles is een actie waarin Doopsgezind Wereldwerk
samenwerkt met Mennonitisches Hilfswerk en Multiply uit Duitsland, Schweizer
Mennonitische Mission uit Zwitserland, Caisse de Secours uit Frankrijk en
Mennonite Central Committee.
Wol gezocht! - Voor de december markt zijn we leuke versieringen aan het breien,
intussen raakt onze wol op. Als u breiwol hebt kan u dat bij de kerkzolder
neerzetten, of u komt gezellig op de open dinsdag ochtend langs.
Meel naar Witmarsum (Friesland) - Wie zou er meel willen brengen in Witmarsum
(Friesland)? Door de prachtige zonnige zomer, is het graan van zeer goede kwaliteit.
Zodoende is het meel zo mooi om mee te werken. We hadden op de wereldwerk
conferentie meel meegegeven aan Menno de Vries (de boer die het graan naar
Nederland terug heeft gebracht) , daar hebben ze in Witmarsum bij mevrouw de
Molenaar broden van gebakken. Ze vinden het leuk om naast hun eigen Red Turkey
Wheat meel ook dat van ons te gebruiken. Ze zijn zo vol lof over ons meel dat ze er
wel meer van willen hebben. Gaat u die kant op en wilt u meel brengen in
Witmarsum neem dan contact op met Annelies Snijders tel. 0187-601726

