
   

 
 
 

 
 
Werkreis 
In mei zijn een vijftal mensen naar Roemenië geweest om te klussen. Er is veel werk verzet met 
schilderwerkzaamheden, betonpaden storten, skelterbaan aanleggen en een hekwerk plaatsen. 
Ook kwamen twee handige werknemers van Delta Wonen helpen. Zij hebben in de kinderflat, bij de 
hospice en bij de familie Buduroi werkzaamheden verricht. Meerdere sponsoren hebben er aan bij 
gedragen om dit alles mogelijk te maken.  
 
Acties  
Dit voorjaar zijn er verschillende acties geweest. De Oranjemarkt, de oude metalenactie en de werkreis. 
Na de zomer hopen we weer op de Schapenmarkt te staan. Dit jaar is er geen fruitpluk. Door de vorst van 
februari zijn veel knoppen en bomen doodgevroren. Hierdoor is de oogstverwachting zeer slecht en kunnen 
we niet terecht bij Fruitbedrijf Bos in Dronten. 
 
In het voorjaar is er bestuurlijk overleg geweest met het ‘thuisfront’ van Erica in Gouda. (www.zorgnet.eu) 
Zij ondersteunen het werk van Elles en Erica vanuit Gouda.  
 
Oproep voor incontinentiemateriaal  
Voor de hospice is er dringend behoefte aan incontinentiemateriaal. Kunt u hier mee helpen, dan horen we 
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 handschoenen • 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, bv 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.  
 
Nieuws vanuit Almelo 
Vier tot zes keer per jaar wordt er in de regio Almelo/Vriezenveen/Westerhaar een bidstond gehouden. Het 
is heel bemoedigend om hierbij betrokken te zijn. Je hoort wat meer achtergronden en je raakt op een 
andere manier betrokken bij het werk dat God doet in Roemenië. Iedereen die hiervoor belangstelling heeft 
is van harte welkom om mee te doen! Naar aanleiding van de bidstond wordt ook een aparte gebedsmail 
verstuurd. Bidders die niet naar de bidstond kunnen komen, kunnen wel deze gebedsmail krijgen. 
Informatie bij Ellen Vos vos285@gmail.com Welkom! 
 
 
Wij wensen iedereen een goede vakantietijd toe.  
Geertje, Harmke, Jolande, Nelie, Bert, Gerald, Jan, Jaap en Pier. 
 
 
 

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 !! 

 
Nieuws vanuit het bestuur van de 

Stichting Vrienden van Izvor. 
	  

•www.VriendenvanIzvor.nl	  
•	  Twitter.com/VriendenIzvor	  

•Facebook.com/VriendenvanIzvor	  
•VriendenvanIzvor.hyves.nl	  

•Picasaweb.google.com/VriendenvanIzvor	  
	  
	  


