“God lief hebben boven alles en de naaste als onszelf”

Nieuwsbrief
Juni
Goed nieuws! Ons project heeft de juryprijs gewonnen van de Matra Award, die wordt uitgegeven
door de NCDO. In deze nieuwsbrief zal Emanuel Ralevic ingaan op de medische en hygiënische hulp.
Ook is er aandacht voor het eerste transport met goederen vanuit Nederland en de verbouwing van
het huis.

Juryprijs voor beste
ontwikkelingsproject
Family Mission Work Team wint juryprijs
beste ontwikkelingsproject
Op woensdag 30 mei won Family Mission Work
Team de juryprijs van de verkiezing van het
beste ontwikkelingsproject bij de nieuwe buren
van Europa. Deze prijs, bestaande uit een
oorkonde en een cheque ter waarde van
€ 7.500,=, werd uitgereikt door het ministerie
van Buitenlandse Zaken tijdens het Matra/KPASymposium in Den Haag. Family Mission Work
Team realiseert samen met de lokale bevolking
de aankoop, (ver)bouw en inrichting van een
ontmoetingscentrum in Sainovac, Servië.
Juryprijs
Tijdens het Matra/KPA-Symposium komen
honderden vrijwilligers uit heel Nederland bijeen
om ervaringen uit te wisselen over hun
ontwikkelingsprojecten. Op deze dag reikt een
deskundige jury, die bestaat uit vertegenwoordigers van het ministerie van Buitenlandse
Zaken en NCDO, de juryprijs uit. De jury
beoordeelt of de projecten origineel, innovatief
en duurzaam zijn. Verder moeten de projecten
gedragen worden door de lokale bevolking.
Oordeel en toelichting jury
De website van NCDO kopt: ‘Jury lovend over
project in Servië’. "Een dapper initiatief om een
moeilijke kwestie als de integratie tussen Roma
en Serviërs aan te pakken." Zo omschreef Bert
Meijerman van de jury van de Matra/KPAAwards het project van Family Mission Work
Team uit de provincie Utrecht.

Het Family Mission Work Team realiseert samen met
de lokale bevolking een ontmoetingscentrum in
Sainovac, Servië. "Als het lukt de integratie te
verbeteren, dan is de verwachting dat dit een
duurzaam effect heeft voor de plaatselijke
bevolking", aldus de heer Meijerman, hoofd van de
afdeling Matra van het ministerie van Buitenlandse
Zaken. "Daarbij komt dat er in Servië nog maar
weinig projecten plaatsvinden en juist daarom dit
project
een
extra
waardering
verdient."
De prijs werd namens de organisatie in ontvangst
genomen door de voorzitter van FMWT, Wim
Diepeveen.

Achtergrond
De juryprijs is een initiatief van het subsidieprogramma
Matra/KPA
(Maatschappelijke
Transformatie/ Kleinschalige Plaatselijke Activiteiten)
van NCDO. Dit programma verleent subsidies aan
particulieren die een ontwikkelingsproject opzetten in
Armenië, Bulgarije, Georgië, Jordanië, Kroatië,
Marokko,
Moldavië,
Montenegro,
Oekraïne,
Roemenie, Rusland, Servië, Turkije en Wit-Rusland:
de ‘nieuwe’ buren van Europa. Tijdens het jaarlijkse
Matra/KPA-Symposium worden de honderden
vrijwilligersverenigingen die zelf een project hebben,
in het zonnetje gezet.
Voor nadere informatie over het project en informatie
over het team en de activiteiten die zij ontplooit om
dit project te realiseren wordt verwezen naar de
website www.FMWT.nl
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Medische en
hygië
ënische hulp
hygi
De doelgroep voor medische en hygiënische
hulp is voornamelijk de zigeuner bevolking
(Roma people). Uit onze eerdere berichtgeving
heeft u kunnen lezen dat deze mensen onder
slechte omstandigheden leven waar het creëren
van een schone en gezonde omgeving erg
moeilijk is. Onder deze omstandigheden is het
moeilijk om niet ziek of geïnfecteerd te worden.
Deze omstandigheden veroorzaken vele
medische problemen, in het bijzonder voor
kinderen. Het behandelen van deze problemen
is erg moeilijk. Een groot probleem is dat ze
geen geld hebben om een goede medische
behandeling te betalen. Van de overheid is ook
niet veel steun te verwachten voor deze
mensen. Ze worden genegeerd en moeten zelf
de problemen maar zien op te lossen. Als er
spoedeisende hulp nodig is, duurt het uren
voordat er een ambulance ter plaatse is, omdat
er in Sainovac geen ziekenhuis is.

Het wassen van kleding gebeurt ook niet op een
juiste manier. Gewoon even onderdompelen in
een bak met water. Dit is een probleem dat we
proberen op te lossen door hun les te geven in
het wassen van kleding. Het community center
zal hier een belangrijke rol in spelen. Als eerste
zal onze aandacht gaan naar de kinderen om ze
te leren hoe ze alles schoon kunnen houden.

Het laatste wat ik wil meegeven is onze
bezorgdheid over het beekje dat door het dorpje
stroomt. De mensen moeten leven met wat ze
hebben. De één wast er z’n kleren in en de
ander gebruikt het als riool. U kunt zich
voorstellen dat er infecties uitbreken gedurende
de zomer periode.
Al deze feiten maken onze verdrietig en raken
ons zeer. Deze mensen hebben onze hulp hard
nodig.
Met vriendelijke groet,
Emanuel Ralevic

Eerste transport
Servië
ë
richting Servi
Op vrijdagavond kwam er een Servische
vrachtwagen in Houten aan om goederen en
materiaal in te laden voor Servië. Dankzij uw
hulp met het verzamelen van vele goederen,
zoals kleding, inrichting- en bouwmaterialen,
konden we nu een vrachtwagen vol laden. Een
gedeelte van ons team is samen met een aantal
mensen van stichting Kom over en help op
vrijdagavond en zaterdagochtend bezig geweest
om alle opgeslagen goederen uit de schuur te
halen om deze vervolgens in te laden in de
vrachtwagen. Het opladen bleek nog niet zo
eenvoudig te zijn, ieder hoekje en gaatje moest
opgevuld worden, zodat de lading niet zou gaan
schuiven. Zakken vol met kleding die verzameld
waren bij Kom over en help hebben de zaak
stevig vast gezet. Voor het begin van de middag
vertrok de goed gevulde vrachtwagen. De
chauffeur heeft zijn best gedaan, het transport is
nl. goed aangekomen in Servië, zoals u op de
foto’s kunt zien. We hopen dat we in de
komende maanden nog meer goederen en
bouwmateriaal gesponsord krijgen, zodat er nog
een transport richting Servië kan gaan.
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Verbouwing is gestart

Kennismaking

In de afgelopen week is, in Servië, het nodige
werk verzet. De constructiewerkzaamheden zijn
begonnen, zowel aan de buiten- als binnenzijde
van het hoofdgebouw. De waterbron is
schoongemaakt, maar er dienen eerst nog wat
renovatiewerkzaamheden gedaan te worden in
de put om het water op te waarderen naar goed
drinkwater. Het water wordt nu alleen gebruikt
om het cement aan te maken.

Familie Den Hertog

De komende weken zal er steeds met
bouwvaklieden, elektriciens en mannen van de
lokale bevolking samengewerkt worden. Ieder
heeft zijn eigen verantwoordelijkheden en taken.
Van tijd tot tijd wordt het terrein nog meer
bevolkt door vrijwilligers van de kerk en de
plaatselijke bevolking. De planning is om over 3
weken zover gevorderd te zijn met de
constructiewerkzaam- heden, dat gestart kan
worden met de 'children’s building’ en de
toiletgroepen aan de buitenzijde van het
gebouw.

Groeten,
Familie den Hertog

Natuurlijk hebben we allemaal wel eens beelden
gezien van armoede. Maar dan is het eigenlijk
ver weg. Nu willen wij graag als gezin, als een
deel van de groep, helpen in een stukje
armoede. Helpen dus met de daad!
Dagelijks wordt er in ons gezin gebeden voor
mensen die in armoede leven. Dat is het
allerbelangrijkste, dat er mensen zijn in het rijke
westen die voor deze mensen die in zo'n
verschrikkelijke armoede leven te bidden.
Maar naast het bidden mag je ook werken.
Letterlijk de handen uit de mouwen steken om
iets voor deze mensen te kunnen betekenen.
Wij zijn blij dat wij de mogelijkheid hebben om
dit samen met onze kinderen te kunnen doen.
Wij kijken er dan ook erg naar uit om op reis te
gaan. Maar toch eerst bidden of God ons werk
wil zegenen om Jezus wil.

Familie Kranenburg
Al eens eerder zijn wij als jongere mee geweest
met een hulpverleningsproject in Oost-europa.
Naast het helpen van de mensen daar, is het
ook een bijzondere ervaring. Het leert je
dankbaar te zijn met onze welvaart.
FMWT trok vooral omdat we er met het hele
gezin naartoe kunnen gaan, en je de
mogelijkheid krijgt om actief de handen uit de
mouwen te steken. We hebben er zin in!
Groeten,
Familie Kranenburg
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Steun ons!
ons!
Het
project
is
gericht
op
structureel
ontwikkelingswerk. In samenwerking met de
lokale organisatie worden de mensen geholpen
hun eigen ontwikkeling (en armoede-bestrijding)
ter hand te nemen. Help ons helpen, kom met
ons in actie!
U kunt uw gift overmaken op rekening:
16.10.04.55 (Rabo) of 35 35 181 (Giro) t.n.v.
stichting Kom over en help, onder vermelding van
Project Servië.
Het door u gegeven bedrag wordt volledig
bestemd voor het project.
Reis- en verblijfskosten van het FMWT worden
door de leden zelf betaald.

Waarom Servië
Servië

U kunt ons ook steunen door onder-staande
antwoordbon in te vullen en op te sturen naar:
Stichting Kom over en help / FMWT
Antwoordnummer 411
3860 VB Nijkerk

Of verzend de antwoordbon via de fax naar:
(033) 246 28 07
Ps. Wij zijn op zoek naar materialen/goederen. Op
de website vindt u een lijst met benodigdheden.

.

Bezoek ook onze website www.fmwt.nl

Dit project wordt financieel ondersteund door het Programma Maatschappelijk Transformatie Midden- en
Oost-Europa (Matra) van het ministerie van Buitenlandse Zaken

Antwoordbon

Ik sponsor het werk van FMWT door een
periodieke bijdrage!

Ik machtig Kom over en help om eenmalig
een bedrag van €……………. van mijn
rekening af te schrijven. Mijn gift is bestemd
voor het project Servië.

Ik wil blijvend helpen. Ik machtig Kom over en
help om maandelijks een bedrag van
€……………. van mijn rekening af te schrijven
(vanaf € 5,- per maand). Mijn gift is bestemd
voor het project Servië.

Ik wil op de hoogte blijven van het project.
Graag ontvang ik de nieuwsbrief per e-mail.
E-mail adres: ...............................................

Heeft u één of meerdere onderstaande vakjes
aangekruist, dan nemen wij contact met u op.

Ik heb belangstelling voor een presentatie.
Ik heb belangstelling om partnergemeente te
worden.
Ik wil een team opzetten om ter plaatse te
helpen.

Naam : _______________________________

Adres : _______________________________

Postcode : _________ Plaats : _____________

Telefoon : ______________________________

(Post)bankrekening :

Handtekening :

U kunt de machtiging zonder opgaaf van reden
intrekken of het bedrag op uw rekening binnen
één maand terug laten storten! Stuur deze bon
naar Stichting Kom over en help / FMWT,
Antwoordnummer 411, 3860 VB Nijkerk
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