Stichting IJHOE
Uit Oekraïne hebben we bericht ontvangen dat de voedselpakketten in een enorme behoefte
voorzien. Er zijn foto’s gestuurd van het uitdelen van de pakketten aan veelal arme gezinnen en
alleenstaande ouderen. Het is helaas meer dan nodig, omdat de situatie in Oekraïne heel slecht is en
velen op de vlucht zijn. Meer dan 1 ½ miljoen mensen is inmiddels gevlucht… We willen iedereen die
voor de Kerst een bijdrage heeft geleverd voor de voedselpakketten heel hartelijk bedanken, ook
namens de predikanten en de gemeenteleden daar.
We willen ook de komende tijd proberen te helpen en daarbij zijn de laatste jaren juist deze
basisbehoeften steeds belangrijker geworden, net als de gaarkeuken, waar velen afhankelijk van zijn.
We willen de komende fietstocht dan ook in het teken zetten van voedselhulp en directe zorg aan
mensen.
Zoals u weet zal de 5e IJHOE fietstocht van D.V. donderdag 25 tot en met zaterdag 27 mei gehouden
worden. De start zal zijn in het bekende Duitse plaatsje Winterberg. We hebben 2 routes uitgezet:
een kortere van ongeveer 120 kilometer per dag, met minder klimwerk en een langere van ongeveer
180 kilometer per dag, met de eerste dagen meer klimwerk. Er hebben zich al heel wat rijders
opgegeven, maar er is nog ruimte! Het zou mooi zijn als er de komende weken zich nog meer rijders
opgeven, voor beide afstanden is er nog plek! Vanaf begin maart zal er met de groep wekelijks
getraind worden, met name op zaterdag. Meld je aan, alleen of met een groepje, om mee te doen.
Het is een unieke ervaring, waar velen jaren later nog over spreken! Je kunt je nog opgeven tot eind
februari, maar voor de organisatie is het makkelijk, om zo snel mogelijk te weten hoeveel personen
er precies meegaan. Opgeven is mogelijk bij Alwin Penninkhof (alwin_penninkhof@hotmail.com ).
We zijn druk bezig met de voorbereidingen en we zien er al naar uit om met elkaar een paar
prachtige dagen mee te maken! En voor degenen die niet meegaan geldt natuurlijk dat u de rijders
kunt sponsoren, want de hulp is echt broodnodig, letterlijk en figuurlijk.
In het voorjaar hoopt een delegatie van IJHOE weer naar Oekraïne af te reizen, om de projecten te
bezoeken en om te kijken of we op het gebied van die basisbehoeften nog meer dingen kunnen
ontwikkelen.
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