
 
RoLife fuseert met Vrienden van Izvor 
 
De stichting RoLife gaat (samen-) werken onder de naam van de stichting Vrienden van Izvor. 
Bestuursleden van beide stichtingen hebben daar het afgelopen jaar afspraken over gemaakt. 
De samenwerking komt met name ten goede aan de gezinssponsoring. Eén van de projecten 
van Fundatia Izvor. 
 
Al een aantal jaren kent de stichting Vrienden van Izvor een intensieve samenwerking met de stichting 
RoLife. De bestuursleden hiervan, Pier & Marijke van der Schaaf en Gerald van Schoonhoven, boden 
regelmatig hulp aan de projecten van Elles en Erica. Samen met de Vrienden van Izvor werden onder 
andere goederentransporten georganiseerd. Rolife ondersteunde nabij Iasi een jongenstehuis en doet 
(samen met Fundatia Izvor) aan gezinssponsoring.  
 
De hulpacties en sponsoring van RoLife aan het jongenstehuis hadden inmiddels een zodanig niveau 
bereikt dat het tehuis zelfstandig verder kan. Het bestuur van RoLife vond het nu verstandiger om hun 
energie volledig in te gaan zetten op de projecten van Fundatia Izvor en stelde een verdere 
samenwerking voor. 
 
Het bestuur van de Vrienden van Izvor overwoog dat zij graag van hun ondersteuning gebruik willen 
blijven maken. Er werd gezocht naar een geschikte oplossing. Deze is gevonden. De ‘RoLife-’ 
vrienden blijven zich inzetten voor de gezinssponsoring*. Maar nu officieel onder de vlag van de 
stichting Vrienden van Izvor. 
 
*Over de ‘gezinssponsoring’ kunt u meer lezen in bijgaande nieuwsbrief van Elles. 
 
 
Acties   
 

• Op zaterdag 10 maart 2012 staat er een inzamelingsactie oude metalen gepland. 
Voorgaande jaren was dit een succes. Wilt u alvast oude metalen bewaren voor deze actie. 

 
• Van 7 t/m 19 mei 2012 hoopt een delegatie naar Roemenië af te reizen onder het motto 

‘Klussen bij Elles’. Op het programma staat onderhoud aan de kinderboerderij, het maken 
van een skelterbaan en schilderwerk (buiten) op de zorgboerderij. 

 
• Jeugddiaconaat en jeugdclubs van de Hervormde Gemeente Wezep – Hattemerbroek gaan 

dit winterseizoen verschillende acties organiseren. De opbrengst hiervan is met name 
bestemd voor het kinderproject van Fundatia Izvor. We wensen iedereen veel succes toe. 

 
 
In 2011 hebben we verschillende acties gehouden. Ook zijn er steeds weer mensen die zelf actie 
voeren en de opbrengst daarvan bestemmen voor het werk van Elles & Erica. Hartelijk bedankt! 
 
Het is niet gebruikelijk dat alle acties en giften worden benoemd maar sommige kunnen wij niet 
onvermeld laten. De werkgroep Koninginnemarkt van de PKN Driestwegkerk in Nunspeet  
organiseerde in het afgelopen jaar diverse acties. De opbrengst resulteerde in een gift van maar liefst 
6000 euro t.b.v. de Vrienden van Izvor. Ook hiervoor onze hartelijk dank. 

  
Langs deze weg willen we iedereen alvast goede feestdagen toewensen en een goed en gezegend 
nieuwjaar.  
 
 
Met vriendelijke groet.  
Het bestuur, 
 
 
Bert, Jaap, Jan, Harmke, Jolande, Nelie en Geertje. 
 
 

 
www.vriendenvanizvor.nl 
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