
   

 
 
 

 
 
Acties  
Dit jaar zijn er verschillende acties geweest. De Oranjemarkt, de oude metalenactie, de werkreis, de 
schapenmarkt, oud papier ophalen en de kerstworkshop. Helaas zijn door de vorst van februari zijn veel 
knoppen en fruitbomen doodgevroren. Daarom was er geen fruitpluk dit jaar. We hopen dat we volgend 
jaar wel een fruitpluk kunnen organiseren.  
 
Oude metalenactie 2013 
Op zaterdag 9 maart 2013 hopen wij een inzamelingsactie oude metalen te houden. Doet u ook weer mee? 
 
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, 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.  
 
Oproep voor de kinderboerderij 
Voor de kinderboerderij zijn wij op zoek naar 2 of 3 bergskelters. Om een zitplaats te maken bij de 
kinderboerderij zijn wij op zoek naar ongeveer 30 stoelen en 5 à 6 tafels voor buiten. Graag van hout of 
metaal wat tegen een stootje kan. Heeft u iets wat Elles goed zou kunnen gebruiken neem dan contact op 
met Jaap van der Vegte, tel: 038-3764914 of per e-mail: voorzitter@vriendenvanizvor.nl  
 
Klussen voorjaar 2013 
Als bestuur zijn we van plan om bij Elles een paar klusweken te organiseren. We denken aan de periode 
15 t/m 27 april. Het zullen vooral klussen zijn rond de kinderboerderij. Heeft u interesse of wilt u meer 
informatie neem dan contact op met Jaap van der Vegte. Voor e-mail of tel.nr., zie hierboven. 
 
Verlof Elles 
Volgend jaar hoopt Elles voor een verlofperiode naar Nederland te komen. Dit zal zijn in februari/maart. 
Houdt de website en de plaatselijke media in de gaten voor meer informatie. 
 
Bedankt 
Als dank voor u steun in het afgelopen jaar (op welke wijze ook) ontvangt u de bijgevoegde fotocollage.  
We hopen dat u ook volgend jaar de projecten van Elles en Erica wilt (blijven) ondersteunen.  
 
Kerstgroet 
Hierbij het adres van Elles en Erica als u hen een groet wilt sturen rond de feestdagen.  
Sat: Pietrarie 
Com: Birnova 781 
Jud: Iasi 
Cod: 6600 
Roemenië 
 
Wij wensen iedereen goede Kerstdagen en een gezond en voorspoedig nieuwjaar! 
Geertje, Harmke, Jolande, Nelie, Bert, Jan en Jaap 
 

 
Nieuws vanuit het bestuur van de 

Stichting Vrienden van Izvor. 
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