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Op de planning 
 Reis naar Roemenië. 
 Wijnactie Kerst.  

 

Contact 
Secretariaat 
Land voor Water 53, 
2841 NC Moordrecht,  
Tel: 0182 375382. 
E-mail 
shrmoordrecht@gmail.com  
 
Website 
www.shrmoordrecht.nl 
 
Bankrekening 
NL28 ABNA 054.14.80.634 
 
Kamer van Koophandel 
24361708 
 
 
 
 
 
 
 

Van het bestuur 
De stichting organiseert nog steeds de vertrouwde en bekende 
activiteiten. Zo is het kleding inzamelen nog steeds ons doel, 
alhoewel het aanbod de afgelopen periode wel minder is 
geworden. 
Verder organiseren we twee keer per jaar een wijn actie. De 
realisatie van het verenigingsgebouw in Körispatak loopt ten 
einde. U leest er meer over in deze Barát. 
In het bestuur is de rol van Penningmeester overgegaan van 
Arjan van der Mark naar Jolanda Koppenaal. Arjan wordt 
bedankt voor de vele jaren dat hij dit werk gedaan heeft. 
Jolanda, fijn dat je dit werk wilt overnemen en voortzetten. 
  

Wijnacties 
Hartelijk dank aan degenen die telkens bij ons wijn bestellen. 
Met de herfstactie van 2018 zijn er 43 dozen wijn besteld en 
afgeleverd.   
Met de paasactie van 2019 waren dit 36 dozen. Bij deze laatste 
actie zat een bestelling van een bedrijf, waarbij we ook houten 
kistjes hebben geleverd waar 2 wijnflessen in pasten.  
 

 
 
Mocht u interesse hebben om iets vergelijkbaars te gaan 
schenken aan b.v. vrienden of relaties, dan kunnen we dat nu 
ook leveren. We organiseren in de herfst 2019 weer een wijn 
actie. Het zou mooi zijn als er weer veel bestellingen binnen 
komen.  

mailto:shrmoordrecht@gmail.com
http://www.shrmoordrecht.nl/
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Körispatak 
In Körispatak is het verenigingsgebouw gereed. Het 
doel was om er afgelopen winter al kerkdiensten in 
te houden, maar dat is niet gelukt. 
Voor het verder afmaken van het gebouw is dit 
voorjaar een andere aannemer gekozen. Dit was 
een lokale aannemer uit het dorp en deze is 
voortvarend aan het werk gegaan. 
 

 
 

De bouw is in juli 2017 gestart en was gereed in juni 
2019. Alleen rondom het gebouw moet nog e.e.a. 
afgewerkt worden. Aan het oorspronkelijk bedachte 
gebouw is nu ook een houtopslag/garage gebouwd. 
Dit alles maakt het een mooi geheel. 
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Reis naar Roemenië 
Van 5 tot 10 september 2019 gaat een groep 

van totaal 14 personen weer een bezoek 

brengen aan Barátos en Körispatak. Het doel is 

om elkaar weer gezellig te spreken en in 

Körispatak het gerealiseerde 

verenigingsgebouw te bekijken. 

Van deze groep reizen er 8 personen met het 

vliegtuig, 4 personen met de trein en 2 

personen met eigen auto. Lokaal wordt er 

gereisd met huurauto's. 

We zien uit naar de leuke ontmoetingen. 

Kleding inzamelen 
We hebben nog steeds een opslagruimte 
beschikbaar waar we gebruikte kleding, 
medische goederen, zoals rolstoelen, douche 
stoelen, krukken enz. kunnen opslaan. Heeft u 
kleding of medische hulpmiddelen over, laat het 
ons weten. We komen het graag bij u ophalen. 
 

Giften en financiële bijdragen 
Uw giften zijn meer dan welkom. Alles wat bij 
de stichting binnenkomt wordt, via onze eigen 
contacten, besteed in Roemenië, zoals dit al 
jaren gebeurt. Het huidige doel is nog steeds 
een financiële bijdrage te geven voor het 
verenigingsgebouw in Körispatak. 
Uw sponsoring, gift of bijdrage als “Vriend van 
Barátos” is aftrekbaar voor de belasting, omdat 
we een ANBI status hebben. Zie daarvoor ook 
onze website.  
Het bankrekeningnummer van de stichting is 
NL28 ABNA 054.14.80.634. 


