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Open Maaltijd 
De Open Maaltijd loopt goed. De mensen die 
gebruik maken van de maaltijd ervaren het als 
gezellig en fijn om elkaar op deze manier te 
ontmoeten en wordt gemiddeld bezocht door 38 
personen, de laatste keer waren we zelfs met 41. 
We zouden graag nog meer 55+ en ook zeker 
alleenstaanden ontmoeten op deze gezellige Open 
Maaltijd. Voor € 5,00 kunt u al deelnemen.  
De maaltijd wordt voorbereid door zo’n 6 
vrijwilligers die ook de zaal klaar maken en de 
afwas doen. De gasten die niet meer zelf kunnen 
komen worden opgehaald. Zijn er nog vrijwilligers 
die ons willen helpen dan zijn we daar wel blij 
mee, het aantal is wat aan de krappe kant. 

Matthijs in Zuid-Afrika 
Hier een berichtje vanuit Zuid-Afrika! Het is al weer 
bijna het einde van de reis waarin ik veel mooie 
dingen heb mogen meemaken en mogen doen. Ik 
heb een jaar lang voor zowel ready4life als Vistarus 
gewerkt. Vistarus is een opvang voor mensen met 
een drugs- of alcoholverslaving.  Dit is een opvang 
waar ze gratis onderdak en eten krijgen. In ruil 
hiervoor gaan ze naar een programma wat ze helpt af 
te kicken en om weer meer stabiliteit in hun leven te 
krijgen. Nou kon je al veel dingen lezen op mijn blogs 
of op mijn facebook maar het stukje waar ik nu over 
schrijf gaat specifiek over de vakanties die de 
kinderen hadden. Op Vistarus wonen 400 mensen, 
waarvan 90 kinderen. Ik houd me ’s ochtends 
voornamelijk bezig met volwassenen (vaak ouders) 
en ’s middags ontferm ik me over de kinderen. Dit in 
huiswerkbegeleiding, spelletjes en eigenlijk gewoon 
net het beetje extra aandacht wat ze voorheen niet 
kregen.  
In de vakanties zijn de kinderen allemaal thuis en dat 
zorgt voor veel verveling, vandaar dat ik soms alleen 
en soms met wat andere vrijwilligers een vakantie 
programma opzette. Dit programma was gelijk aan 
een vakantiebijbelweek programma dus die jaren 
lange ervaring kwam goed van pas.  
Samen Delen heeft het voor mij mogelijk gemaakt om 
deze week meerdere keren te organiseren. Met het 
geld heb ik veel materiaal kunnen kopen wat ik zowel 
bij het vakantie programma als doordeweeks heb 
kunnen gebruiken. Denk hierbij aan verschillende 
soorten ballen, papier (dat waren toch al snel 1000 
pagina’s per week in de vakanties), knutsel materiaal 
en nog veel meer dingen die het uit eindelijk allemaal 
mogelijk hebben gemaakt. Samen Delen dan ook 
super bedankt hiervoor en ik denk dat de kids en 
andere vrijwilligers nog jaren plezier van het 
materiaal gaan hebben.  
Terugkomend op deze weken... die waren altijd erg 
succesvol en de dagen vlogen voorbij. Er was ook een 
karaoke avond en een slaapfeestje. Hier hebben we 
toen ook een kleine braai gehouden.  
Als je graag nog meer over mijn tijd in Zuid-Afrika wilt 
weten dan ben ik in december helemaal tot uw 
beschikking. Tot dan! 
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Agenda 
 
Open Maaltijd Amsterdam 

 16 november      16 december – flyeren 

 14 december (kerstmaaltijd)      20 december – kerstreis 

 18 januari Winterfair 

 15 februari 16 december 9.00 – 12.30 uur  

 15 maart                (schuur Middelstraat) 
 

  

 

Turda 

We zijn met een paar gemeenteleden voor een kort 
bezoek van 5 tot 11 juli naar Turda geweest. Dit om 
de mensen daar te ondersteunen bij het houden 
van de rommelmarkt, die gehouden is op zaterdag 8 
juli, en om de contacten te onderhouden. 

Dit keer hebben we voor de restanten van de 
rommelmarkt een trailer kunnen huren voor het 
transport en hoefden we niet alles op pallets te 
stapelen. We hoefden niets mee te lossen, de 
vrachtauto was al geweest en alles was in de school 
gelost. Vrijdag is alles met twee kleine truckjes naar 
de kerktuin gebracht waar de markt gehouden 
werd. Zaterdag hebben we verder meegeholpen 
met het bij elkaar en gereed zetten van meubels 
enzovoort. De opbrengst was met 14.000 lei 
(ongeveer 3200 euro) heel goed. Zondag hebben we 
de gemeente ontmoet tijdens de erediensten en 
maandag hebben we de terugreis weer aanvaard.  

De scholen in Bruchem en Kerkwijk hebben dit jaar 
nieuwe meubels gekocht. Omdat de oude meubels 
weg moesten hebben we deze mogen ophalen voor 
de school in Turda. Deze zijn op dezelfde manier 
naar Roemenië gegaan als eerder de rommelmarkt 
spullen en ze zijn er erg blij mee. 

Verder is het laatste nieuws dat deze maand in Cluj 
de contracten gesloten zijn voor de restauratie van 
de kerk in Turda. Dit wordt hoofdzakelijk mogelijk 
gemaakt met Europese subsidies en ook specifieke 
subsidies vanuit Hongarije. In de loop van volgend 
jaar hopen ze daar mee te beginnen en dit zal 
waarschijnlijk wel 2 à 3 jaar gaan duren.  

Ook worden plannen van het kerkbestuur concreter 
om in de pastorietuin een soort ‘elderly home’ te 
bouwen. Daarin komt dan ook een keuken waar de 
maaltijden voor het ‘tafeltje dekje’ project 
klaargemaakt kunnen worden. We hopen er een 
volgende keer meer over te kunnen vertellen, maar 
als u er meer van wilt weten kunt u ons er altijd 
naar vragen.  

Hulp gevraagd vanuit Amsterdam 
Op D.V. woensdag 20 december wordt er in de 
Amsterdamse Jordaan weer een kerstreis 
georganiseerd voor de kinderen. Daarom kregen 
we, net als voorgaande jaren, de vraag of er 
vrijwilligers vanuit Bruchem en Kerkwijk, Delwijnen 
en Nederhemert zijn om daarbij te helpen. 
Allereerst is er hulp nodig op D.V. zaterdag 16 
december van 9.30 – 13.30 uur om de flyers rond te 
brengen.  
Daarnaast worden er ook vrijwilligers gevraagd voor 
de kerstreis zelf op 20 december. Deze reis is van 
16.00 – 19.00 uur en vooraf is er nog wat 
voorbereidingswerk te doen. 
Graag zouden we met een groep vrijwilligers naar 
Amsterdam gaan om te helpen. Wilt u / wil jij ook 
meehelpen op een of beide dagen? Graag horen we 
dit voor D.V. zaterdag 28 oktober van u / jou.  
Informatie en opgeven kan bij Stefanie van Dalen: 
  0418-641621 
  honkie_1@hotmail.com 
 

Bulgarije 
Ook dit jaar hopen we weer met een groep op 
werkvakantie naar Bulgarije te gaan. Vanuit de 
gemeente hebben we geïnteresseerde deelnemers 
en begeleiders gevonden. Hiermee zullen we de 
komende periode als groep weer bepaalde acties 
houden. We hebben uw reacties via de enquête 
daarin meegenomen. Hartelijk bedankt hiervoor! 
We stellen uw inbreng erg op prijs.  
Houd voor de komende periode de kanalen in de 
gaten, want er komen weer acties aan. 
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