
Organizaţia Creştină “ECCE HOMO”Str. Henri Barbusse nr. 43 • Cluj-Napoca, 400616 • România • Tel/fax: 0264-437179E-mail: office@ecce-homo.ro Preşedinte: Liviu Bălaşwww.ecce-homo.roProject:Voedseluitdeling februari 2016Voor de arme gezinnen in Roemenië vergroot de winterperiode het financiële tekort, omdat de kosten vanverwarming, elektriciteit en eten toenemen. Daarom verergert voor de meesten de armoede, omdat de achter-stallige betalingen en de schulden zich opstapelen, ze geld moeten lenen om de noodzakelijke voorzieningente betalen en om te voorkomen dat ze worden afgesneden op uitgezet. Ze zijn ook extra vatbaar, omdat devoeding niet toereikend is, om ziek te worden. Een van de doelstellingen voor de winterperiode in het ‘Hulpvoor gezinnen in crisis’ project is deze gezinnen te ondersteunen met eten en kleding. Deze hulp is erop ge-richt een deel van hun kosten te verminderen, zodat ze hun weinige middelen kunnen inzetten om de anderekosten te betalen (voorzieningen, huur, enz.) en hun behoefte aan eten aan te vullen.Het project heeft contact met 340 gezinnen die wij helpen in Alba Iulia, Botosani, Cluj-Napoca, Simleul Sil-vaniei, Targu Jiu en Turda.De steun die we aan deze geinnen bieden bestaat uit het aanbieden van een pakket met kleding (ongeveer 10kg. - waarde 50 lei/ € 11,- / £ 8.-) en een pakket eten (waard 125 lei / € 28,- / £ 21.-) plus 50 kg. aardappelenvoor elk gezin.De aktie vindt plaats in januari - februari 2016 in alle plaatsen van Ecce Homo, waarbij het hoofdkwartiervan de Organisatie vanuit Cluj voor het transport zorgt naar elk van deze steden. De pakketten bevatten aard-dappelen, kleren en eten - de laatsten geschonken door ‘Zie de Mens’ in Nederland en ‘Friends of EcceHomo Trust’, Jersey Engeland, en afhaneklijk van het geld dat door onze partners ingezameld is, zullen demaatschappelijk werkers van elk verstigingspunt meer eten kopen. Als de pakketten klaar zijn, brengen demaatschappelijk werkers en de vrijwilligers ze naar de arme gezinnen.We willen deze gelegenheid aangrijpen om ze de ogen op God te laten richten, zodat ze opnieuw Zijn dage-lijkse zorg voor hen zullen ervaren.Budget van het project:Uitgaven Lei EuroEten (340 pakketten x 125 lei)Aardappelen (680 zakken x 25 lei)Kleding (340 dozen x 50 lei)Totale waarde van de goederen 42.500 *17.00017.00076.500 9.6593.8643.86417.387Administratiekosten (transport en personeel) 7.650 1.739TOTAAL GEPLAND BUDGET 84.150 19.127* Het bedrag dat nodig is om eten te kopen en de kosten van de aardappelen te dekken, wat € 9.080 is.Veel dank aan allen die de liefdadigheidscampagnes tot dusverre hebben mogelijk gemaakt, en ook voor degebeden en de steun in deze campagne.
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