Het loopt weer tegen de zomer en in dit geval betekent het dat we met een veertigtal jongeren de
eerste vakantieweek naar Oekraïne hopen te gaan. Vooral om contact te zoeken met de jongeren
daar, die in moeilijke en soms zelfs zware omstandigheden leven, vaak zonder uitzicht. Het is mooi
dat een aantal jongeren van onze gemeente belangstelling toont voor het werk van IJHOE. We zullen
enkele projecten bezoeken, maar juist ook een paar dagen optrekken met de jongeren van Gecse en
Kaszony. Zoals u misschien al gehoord hebt, zijn veel jongeren bezig om geld in te zamelen voor
enkele projecten van IJHOE. We hopen daarbij natuurlijk op uw medewerking.
Medewerking hebben we een poosje geleden ook gehad van gemeenteleden bij het laden van een
oplegger met schoolmeubilair en vele andere zaken. Deze lading is vlakbij de grens in Hongarije
gelost en daarna in een busje in kleine delen naar Oekraïne gebracht. Mooi om te zien dat vele
handen inderdaad licht werk maken. Nogmaals onze hartelijke dank.
Traditiegetrouw heeft ook Heidi van der Linde op de jaarlijkse vrijmarkt weer veel door haar zelf
gemaakte kaarten verkocht, waarvan de gehele opbrengst bestemd is voor het huis waar
gehandicapte kinderen worden verzorgd en behandeld. Heidi, ook dit keer weer hartelijk bedankt!
Groep 6 van de Ichthusschool heeft een paar weken geleden een ludieke actie gehouden: op een
vrijdagavond gingen ze weer naar school, waar de klas les kreeg van de juffen en waarbij ook de
ouders waren uitgenodigd. Op die avond mocht IJHOE het een en ander vertellen van het werk dat ze
mogen doen, want de jongelui hadden voor het goede doel geld opgehaald. Bijna € 800,- was het
prachtige eindresultaat en daarmee kan IJHOE 1000 warme maaltijden laten klaarmaken voor
mensen die niet meer voor zichzelf kunnen zorgen. De klas heeft die nacht op school doorgebracht
en het was een onvergetelijk gebeuren.
Mooi om te zien dat er op allerlei fronten activiteiten worden ontwikkeld ten behoeve van het werk
van IJHOE. Helaas is het nog erg nodig, je zou bijna zeggen, meer dan ooit. We danken iedereen voor
de grote betrokkenheid bij dit werk. Voor de fietsliefhebbers alvast een belangrijke datum: de 5e
driedaagse IJHOE fietstocht wordt gehouden op D.V. 25 – 27 mei 2017. Binnenkort zal er meer
duidelijk worden over de startplek, de route en andere details. We denken natuurlijk ook nog na over
het wandelgebeuren. We zouden graag zien dat we dit mooie evenement nog weer een keer zouden
kunnen organiseren.
Met hartelijke groet,
de werkgroep

