
 
 

Nieuws vanuit het bestuur van de  
 Stichting Vrienden van Izvor.  

 
•www.VriendenvanIzvor.nl  
• Twitter.com/VriendenIzvor  

•Facebook.com/VriendenvanIzvor  
•Picasaweb.google.com/VriendenvanIzvor  

 
 
Bedankt voor uw meeleven.  

Wij willen alle mensen die op een of andere manier (geld,goederen,tijd) een bijdrage geleverd hebben de 

afgelopen periode voor de stichting Vrienden van Izvor hartelijk bedanken!  
Zonder uw steun kan het werk van Elles en Erica niet doorgaan.  

De banken vermelden om privacy redenen niet meer het adres van de gevers vandaar dat we niet iedereen 

persoonlijk kunnen bedanken.  

Opbrengst kerstworkshop  

De opbrengst van de  kerstworkshop is 500 euro. Hierbij willen we de fam. Fijn bedanken voor de  

gastvrijheid. Ook diegene die voor groen hebben gezorgd of op een andere manier hebben geholpen die dag 

willen we hartelijk bedanken. De kerststukjes waren prachtig. Fijn dat u als maker van een kerststukje erbij was. 
Dank u wel en we hopen u eind van dit jaar weer te zien.  

Inzameling oude metalen  

Uw oude metalen zijn geld waard voor de Vrienden van Izvor.  

Het is een traditie geworden om op de 2e zaterdag van maart bij Drost Install BV aan de Rondweg metalen in te 

zamelen. Iedereen kan op za.14 maart 2015 oude metalen inleveren tussen 10 en 14 uur.  

Welkom is alles wat ijzer, koper, aluminium en zink is.  
Ook dit is een belangrijke bron van inkomsten voor het werk van Fundatia Izvor in Iaşi  

Komt u zelf met uw oude metalen en helpt u ons mee om anderen hiervan op de hoogte te stellen en zo dus de 

containers te vullen? Voor info kunt u terecht bij J.v.d.Vegte, tel: 038-3764914.  

Klussen april 2015  

Door het intensieve gebruik van de kinderboerderij is er weer heel wat onderhoud te doen. Doordat de  

kinderboerderij uitgebreid kon worden met een naastgelegen terrein is daar ook het één en ander te doen.  

Om dit terrein te bereiken zal er een loopbrug gemaakt worden die door conStabiel,  adviseurs in  

bouwtechniek, uit Velp is ontworpen. (http://www.constabiel.nl/).  

Eind april gaan er 6 mannen voornamelijk op de kinderboerderij klussen. Op dit moment wordt er volop 

gewerkt aan de voorbereiding. U kunt de klussers rond die tijd volgen via de website en op Facebook 
Vrienden van Izvor.  

Fietspuzzeltocht  
Op zaterdag middag 30 mei hopen wij een gezellige fietspuzzeltocht (met een afstand van ongeveer 15  

kilometer) te organiseren voor alle leeftijden. De start en finish zijn in Wezep. Doet u mee? Noteer dan  

alvast deze datum in uw agenda!! Bij slecht weer verplaatsen we de fietstocht naar zaterdag 13 juni. Vraag alvast 
ook uw vrienden en of gezinsleden om deze dag(en) vrij te houden!  Via de huis aan  
huisbladen/loco/website/Facebook en kerkbladen zullen wij u op de hoogte houden.  
 

Schapenmarkt  
Het duurt nog een poosje maar nu al zijn we weer op zoek naar leuke prijsjes voor op de schapenmarkt.  

Met onze inmiddels beroemde enveloppenkraam en muizenhuis verdienen we ook altijd een leuke bijdrage voor 
de projecten van Fundatia Izvor. Heeft u leuke prijsjes voor ons of heeft u leuke ideeën om aan  
prijsjes te komen, wilt u ons dit dan laten weten?  

Oproep  

Lacramioaria, zij is juf op een kleuterschool in Slobozia en goede vriendin van Elles, kwam bij Elles met een 

vraag om hulp voor een jongetje uit Slobozia. Hij heet Doru en is 13 jaar. Een aantal jaren geleden is hij 

succesvol geopereerd aan een tumor aan zijn ruggenwervel. Nu blijkt er weer een kwaadaardige tumor te zitten 

en hij kan al niet meer staan. Hij kan geopereerd worden door een heel medisch team. Het gezin is arm, de ouders 

hebben geen baan en vader is geheel doof. Wilt u dit gezin steunen dan is een gift welkom op rek.nr. 

NL64RABO0312897235.  

http://www.vriendenvanizvor.nl/
http://www.constabiel.nl/


 
 

Terugblik  

Het is inmiddels 25 jaar geleden dat de Berlijnse muur is gevallen daardoor zijn er veel veranderingen op gang 

gekomen in het Oostblok. In Roemenië kwam de dictator Ceaușescu in december van dat jaar ten val. Vijf jaar 

later zijn Elles en Erica hierheen gegaan en troffen daar een samenleving aan, waar de sporen van de dictatuur 

nog dagelijks zichtbaar waren. Ook nu tref je de sporen van het verleden er aan. In de  

afgelopen 20 jaar dat Elles en Erica er mochten werken hebben zij omgezien naar mensen die geen helper 

hebben. U helpt hen met helpen door uw donateurschap en andere manier van support.  

 

Oproep donateurs!!  

Ons vaste donateurbestand is de afgelopen jaren helaas wel wat uitgedund. Om een stuk zekerheid in te  

bouwen voor de jaarlijkse begroting is het van groot belang dat er mensen of bedrijven zijn die ons  

maandelijks steunen. Voor de  tieners, de grote meiden, het tafeltje-dekje-project en de hospice is elke dag  

een vast bedrag nodig. Om al deze monden te voeden en om in alle andere kosten voor levensonderhoud te  

voorzien is het van groot belang dat er structureel elke maand een bijdrage komt en blijft komen!!!!  

Kunt u ons maar vooral hen helpen?? Zijn er mensen in u omgeving die u de suggestie eens kunt  

voorleggen om het donateurschap in overweging willen nemen? U of zij kunnen contact opnemen via  
tel.0525-632428 of 038-3764914 of via de mail info@vriendenvanizvor.nl  Op de site is er ook een  

formulier te downloaden. Of u print deze nieuwsbrief en geeft hem aan iemand die het werk van Elles en Erica 

ook een warm hart toedraagt.  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- knip Ja, 

ik wil het werk van de Vrienden van Izvor steunen en vul daarom deze machtiging in.  

Kenmerk machtiging: ................................................................................. (invullen) 

INCASSANT:     Stichting Vrienden van Izvor 

Wezep 

Land: Nederland 

Incassant ID: NL65ZZZ081285140000    . 

 

Betreft een: éénmalige machtiging Euro-incasso 

doorlopende machtiging Euro-incasso wekelijks 

maandelijks 

jaarlijks 

Bedrag  € * 

 

Naam : 

Adres : 

PC/Plaats : 

Land : 

IBAN : 

BIC : 

 

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Stichting Vrienden van IZVOR om een 

éénmalige of doorlopende incasso te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven 

overeenkomstig de opdracht van Vrienden van Izvor.  

Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 

weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.  

Plaats : 

Datum : 

Handtekening : 

U kunt deze machtiging opsturen naar:  

penningmeester Stichting Vrienden van  Izvor 

Knolgroenakker 21  
8091 MA Wezep  

Bedankt voor uw interesse en het lezen van deze nieuwsbrief!! 

Jaap, Harmke, Nelie, Bert, Jan, Geertje en Lucia  

 

mailto:info@vriendenvanizvor.nl

