
   

 
 

 
 
Oproep 
Lacramioara is een vriendin van Elles. Bij haar in het dorp Slobozia woont een zigeunerjongetje 
van een jaar of 12. Hij heet  Alin. Hij heeft een lichamelijk en verstandelijke beperking, is vrijwel 
doof en nu heeft hij ook nog een oogziekte die al gevorderd is in stadium IV. De ouders zijn laatst 
bij een arts in Iasi geweest (de beste) en die heeft gezegd hem niet te kunnen behandelen. Hij 
zal zeker blind wordt als hij geen hoornvliestransplantatie zal krijgen. De ouders van Alin kregen 
de naam van een arts in Oradea die misschien iets zou kunnen doen. De kosten voor deze 
operatie zijn ongeveer 4500 euro. U begrijpt dat dit veel geld is. Als u deze familie wilt helpen dan 
kunt u een gift overmaken op rekening NL 64 RABO 0312897235, met vermelding ‘Alin’. 
 
 
Acties  
Dit jaar zijn er verschillende acties geweest. De oude metalenactie, de werkreis, oud papier 
ophalen, de schapenmarkt en fruitpluk. Het waren geslaagde acties waarbij de opbrengsten 
geheel ten goede komen aan het werk van Elles en Erica.  
 
 
Kerstworkshop 
Op woensdag 18 december organiseren wij een kerstworkshop. Onder professionele begeleiding 
kunt u ’s morgens of ’s middags een prachtig kerststuk maken. Geeft u zich op bij Geertje Kroeze 
038-376 28 91 • 06-13707732 of geertje@vriendenvanizvor.nl  De kosten zijn 15 euro. De 
workshop wordt gehouden bij de familie Fijn, Zuiderzeestraatweg 630, Wezep. Neem zelf een 
platte schaal (± 30 cm), mesje, snoeischaar en een tangetje mee, plus evt. een kaars(en) en een 
enkele decoratie in de kleur van u interieur. Er is voldoende groen, kaarsen en decoratie 
aanwezig.  
 
 
Actie oude metalen 
Op 8 maart 2014 houden wij weer onze actie oude metalen. Bewaar de metalen die u kwijt wilt en 
breng deze 8 maart naar de Rondweg nabij de Formido in Wezep.  
 
 
Oproep voor (incontinentie-)materiaal  
Voor de hospice is er dringend behoefte aan incontinentiemateriaal. Kunt u hiermee helpen, dan 
horen wij dat graag. Contactpersoon is: Nelie Wolfsen tel: 0525-632428 of per e-mail: 
info@vriendenvanizvor.nl   
 
Onderstaande materialen zouden Elles en Erica graag willen ontvangen.  
• wasbare onderleggers  • steriele gazen • steriele en niet steriele -handschoenen • alcohol 70%  
• voedsel infuus systemen (veneus) • 5 ml en 10 ml spuiten • decubitus wondverbanden voor hiel  
  en stuit  
• luchtwisselmatras (dit is een anti-decubitusmatras / op electriciteit)  
• Incontinentiemateriaal. Liever geen kleine inleggers, maar graag de wat grotere inleggers,  
  bijvoorbeeld Tena flex.  
 
Het is van belang dat van alle verbandmiddelen de houdbaarheidsdatum niet verstreken is. De 
Roemeense overheid controleert erg streng. Alles wat over de datum is mag niet gebruikt worden 
in de hospice. 
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Opslagruimte 
Wij zijn opzoek naar opslagruimte waar wij hulpgoederen kunnen opslaan. Een ruimte die goed 
droog is en die wij voor een langere tijd mogen gebruiken. 
Wie kan ons helpen? Contactpersoon: Jaap van der Vegte, tel: 038-3764914 of per e-mail: 
info@vriendenvanizvor.nl  
 
 
Prijsjes schapenmarkt 
Na de geslaagde schapenmarkt dit jaar willen wij ook volgend jaar weer met een kraam op de 
schapenmarkt staan. Wij zijn op zoek naar goede/niet gebruikte prijsjes. Hebt u iets in de kast 
staan waar u niets mee doet, breng het dan bij Jaap van der Vegte, Wolweversstraat 6 Wezep of 
Nelie Wolfsen, Bovenheigraaf 28 Oldebroek. Of zijn er bij winkeliers restanten bel of mail 
info@vriendenvanizvor.nl. 
 
 
Klussen 
Ook in 2014 hopen we weer met een groepje te gaan klussen bij Elles. Hebt u zin om mee te 
gaan, meld u zich dan aan bij Jaap van der Vegte. 
 
 
Per februari 2014 wordt het nieuwe iban nummer ingevoerd 
Wilt u het werk van Elles en Erica financieel ondersteunen dan kunt u een gift over maken op 
rekeningnummer: NL 64 Rabo 03128.97.235. 
 
 
Nieuwsbrief digitaal ontvangen 
Om portokosten te besparen, kunnen wij u de nieuwsbrief ook per e-mail toezenden.   
Wilt u hieraan meewerken? Stuur dan uw e-mailadres naar info@vriendenvanizvor.nl  
onder vermelding van 'nieuwsbrief'. Bedankt !! Ook als u een nieuw e-mail of postadres krijgt 
zouden wij het fijn vinden als u ons hier ook bericht van doet.  
 
 
Voor u betrokkenheid en meeleven in het afgelopen jaar willen wij u hartelijk dank zeggen. 

Wij wensen u, ook namens Elles en Erica, gezegende Kerstdagen en een goed 2014. 
 
 

Geertje, Harmke, Jolande, Nelie, Bert, Jan en Jaap 
 


