Er is de afgelopen maanden veel gebeurd rondom stichting IJHOE. Geweldig hoogtepunt was de 3e
jongerenreis, die we in de eerste vakantieweek mochten hebben. Met ruim 40 jongeren een week
lang op pad. Samen kijken naar de projecten die lopen en samen vakantie vieren in een geweldige
sfeer en met heel veel vriendschap. Wellicht hebt u een van de jongeren zelf gesproken en dan weet
u er alles van. Wat een enthousiasme, zelfs nog lang nadat de reis ten einde was gekomen. Er zijn
veel indrukken opgedaan en met name het huis waar gehandicapte kinderen worden opgevangen en
behandelingen krijgen maakte veel indruk. Mede door het prachtige werk van Margaretha en Stefan
Bakker, die daar al enkele jaren wonen en die hun kennis en geloof delen met de mensen daar. Er
worden prachtige resultaten geboekt en op deze manier lukt het om het taboe van de gehandicapte
medemens te doorbreken. De jongeren hebben ongeveer 4000 euro bij elkaar gespaard, door allerlei
acties te voeren en een deel daarvan is naar dit huis in Mezövari gegaan. Het andere deel naar de
gaarkeuken in Dercen, waar hulp nodiger is dan ooit.
De afgelopen week zijn drie heren voor een kort bezoek in Oekraïne geweest en de situatie lijkt elke
keer weer slechter te worden, met name vanwege de oorlog in het oosten van het land. Inflatie,
lagere lonen, vertrekkende jongeren en gezinnen ontwrichten de samenleving. Toch zijn er velen, die
blijven en die we van harte ondersteunen bij hun werk in kerk en samenleving. Juist de gaarkeuken
vervult nu een nog belangrijker rol en alleen al voor de komende winter is er 7000 euro nodig om 80
mensen dagelijks een warme maaltijd te bezorgen. Dat is een grote kostenpost. Gelukkig kreeg IJHOE
de gelegenheid om op de Rehoboth school wat te vertellen over het werk wat daar gedaan wordt.
Dit keer ging de opbrengst van de traditionele worstenactie naar IJHOE en dit bracht het geweldige
bedrag van 4900 euro op, zodat we ruim 5000 warme maaltijden kunnen betalen!
Omdat de situatie bijzonder slecht is, hebben we besloten om ook dit jaar aan u en jullie te vragen
om een bijdrage te doen voor voedselpakketten. We kunnen het ons niet voorstellen, maar er is echt
gebrek aan de meest basale levensbehoeften, zoals olie, meel, rijst en meer van dit soort zaken. We
laten de pakketten ter plaatse maken en vorig jaar hebben we alleen al bij ds. Ferenc Radvanszky in
zijn 2 gemeenten 1000 pakketten kunnen uitdelen! We hopen dat u hier ook aan wilt meehelpen.
Voor 10 euro kunt u een gezin wat betreft basisbehoeften een flink eind de winter doorhelpen! U
kunt uw gift voor een of meer pakketten overmaken op rek. nr. NL05 RABO 01413 81 345 t.n.v.
Stichting IJHOE IJsselmuiden. U kunt ervan verzekerd zijn dat het geld voor 100 % besteed wordt aan
de voedselpakketten!
Tenslotte kunnen we u melden dat we D.V. 24 – 27 mei 2017 voor de 5e keer de IJHOE fietstocht
gaan houden. We hopen dit keer te starten in Winterberg ( Duitsland ) en in drie dagen terug te
rijden naar IJsselmuiden. Redelijk veel klimkilometers, maar zeer de moeite waard! Vanaf nu kan
men zich opgeven voor deze sponsortocht. Mail naar alwin_penninkhof@hotmail.com! We hopen
dat er weer velen zijn die zich opgeven, zodat we het werk in Oekraïne ook op deze manier een flinke
impuls kunnen geven.
De werkgroep

