
 
 

 
 

 
Van het bestuur..... 
 
De gevolgen van de coronacrisis zijn ook in het werk van Elles en Erica goed merkbaar. Op allerlei 
gebieden, maar zéker ook op financieel gebied maakt de stichting Fundatia Izvor een lastige tijd 
mee. We hoopten net als voorgaande jaren vanuit Nederland als Vrienden van Izvor mooie 
bedragen voor het werk van Elles en Erica binnen te halen op de Schapenmarkt, met de 
paasbrodenactie, kerstworkshops enz. Maar helaas heeft corona ook een streep gezet door onze 
gebruikelijke fondsenwerving. Zowel in Nederland als in Roemenië lopen de inkomsten fors terug 
en tegelijkertijd lopen de kosten in Roemenië fors op. De geplande verhuizing van 
bejaardencentrum ”Acasa” in april/mei van dit jaar moest worden uitgesteld. De huur van het 
huidige pand werd bijna verdubbeld. Veel langer dan verwacht moet een torenhoge huur betaald 
moet worden. De marges verdwijnen daardoor in snel tempo. Ook op de kinderboerderij waren de 
gevolgen van corona goed zichtbaar en vielen vrijwel alle inkomsten weg. Het is daarom lastig om 
alle projecten door te laten draaien.  
 
Om het belangrijke werk van Elles en Erica toch door te kunnen laten gaan, is uw gebed en 
meeleven belangrijk. Daarnaast doen we een dringend beroep op u om ons met een (extra) gift te 
steunen, uiteraard als u daar de mogelijkheden voor heeft. U kunt een bedrag overmaken  op 
rekeningnummer NL 64 RABO 0312 8972 35 t.n.v. Stichting Vrienden van Izvor Wezep – 

Hattemerbroek. Op onze vernieuwde website https://vriendenvanizvor.nl/doneren/ kunt u ook 

lezen hoe u kunt bijdragen.  
 

Voor uw steun op welke wijze dan ook ......HEEL ERG BEDANKT!!  

 
Mededeling 
Als penningmeester van de stichting Vrienden van Izvor wil ik u vragen bij uw overmaking uw 
plaatsnaam te vermelden. Uit het IBAN-nummer kunnen wij niet afleiden waar de gift vandaan 
komt. Voorbeeld is de PKN-kerken. Daar zijn er veel van. Graag willen wij u een bevestiging sturen 
dat uw bijdrage ontvangen is. Het mailadres kunnen we meestal wel vinden op uw website of een 
telefoonnummer, maar dat is meestal van het Kerkelijk Bureau. Wilt u ons het IBAN-nummer en 
plaatsnaam mailen, stuur het dan naar penningmeester@vriendenvanizvor.nl  Bij voorbaat dank. 
 
Mocht u gaan verhuizen of een nieuw e mail adres krijgen laat het ons dan weten. De wijziging 
kunt u doorgeven via info@vriendenvanizvor.nl  
 
Sparen oude metalen 
Wij willen u nu reeds wijzen op onze inzameling oude metalen op 13 maart 2021. 
Zijn er metalen die u helemaal in de weg staan, neem dan contact op met Jaap van der Vegte. Tel. 
038-3764914 of voorzitter@vriendenvanizvor.nl.  
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Transport 
In mei en september is er een transport gegaan naar Elles en Erica. Ondanks de vele beperkingen 
die er zijn was dit wel mogelijk. Er zijn met name veel spullen voor Erica meegegaan voor het 
nieuwe bejaardentehuis.  
 
Gebedspunten 
*Voor de meisjes uit het kindertehuis “De Regenboog” dat zij op kunnen groeien in een veilige          
   omgeving. 
 
*Voor de mensen in de avond van hun leven in de hospice “Alinara Mica''. 
 
*Dat de verhuizing van het bejaardentehuis “Acasa'' goed mag verlopen en de bewoners zo een      
  veilige woonplek krijgen. 
 
*De aandacht voor de grote “meiden'' die al zo lang bij Elles en Erica zijn. 
 
*Het personeel die ook in deze bijzondere tijd hun aandacht en liefde aan hun medemens schenkt. 
 
*Ook voor Erica en Elles om het vol te houden op de plek waar zij geroepen zijn.  
 
 
Wilt u Elles en Erica een kaartje sturen dan kan dit naar het volgende adres: 
Strada Traian 
Vuia nr. 53 
707038 Pietrarie 
Com: Birnova 
Jud: Iasi 
Romania  
 
 
 
We willen iedereen bedanken voor zijn of haar meeleven op welke manier dan ook.  
Mogen wij ook de komende periode weer op u rekenen? 
 
 
 
 
 
Met vriendelijke groet,  
 
Jaap, Bert, Jetske, Gerhard, Harmke, Lucia, Nelie 


