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Újabb támogatás Hollandiából 

Július 24-én újabb transzport érkezett hozzánk 

Hollandiából a Caritas Oost Europa Schijndel jóvoltából. 

A szállítmányban főleg ruhaneműket tartalmazott de 

elektrónikai cikkek, bútorok is érkeztek.  

A kamion lepakolása 

után ezen dolgok a raktárba 

kerültek, innen válogatják 

majd ki mindazt, ami a 

háznak szükséges és ami 

nem, az eladásra kerül. 

Hálásan köszönjük 

a holland Caritas 

vezetőségének 

munkatársainak a sok munkát, ami a transzport 

előkészítésével volt. Köszönjük az 

adományokat és nem utolsó sorban 

nagy köszönet a sofőröknek, akik a 

hosszú fáradtságos utat megtették. 

Szívből kívánjuk, hogy az Úr 

áldása legyen mindazokkal, akik 

Központunkat támogatják! Szera n. 
 

     

Új butor a fiatalok szobájában 
Egy hónapja örömmel számoltunk be a 

HOLVER cég adományáról, amely különféle 

faanyagokból áll. Ezen támogatásból sikerült az 

asztalosmühelyben Árpinak elkészíteni, a 

Szivárványház földszintjének szobáiba, az új 

butorokat. Tudnunk kell azt is, hogy ezen szobák egy 

régi kollégium kiszuperált butoraival voltak bebutorozva. Éppen ezért már esedékes volt a 

kicserélésük.  

Az új butorok nagyon jól néznek ki és otthonossá teszik a lányok szobáit. Hálásan 

köszönjük ez uton is a cég támogatását valamint mindazok munkáját, akik a butorok 

elkészítésében segédkeztek. 

      
    

   
  

    
      

       
      

    
      

     
    

      
     

       
  

      
      
      
     

      

      
      

     
      

      
      

 

      
     

   
   

    
      

       
       
   

     

      
      
       
      

     

        

Am 24 Juli haben wir aus

Im Juli konnten wir einige Zimmer
mit neuen Möbel einrichten. Die Möbel hat 
unser Tischler aus den Holzplatten, die uns 
die Firma HOLVER gespendet hat, herge- 
stellt. Herzlichen Dank an die Firma Holver 
für diese Unterstützung.
!          

    
 Im Juli haben unsere Kinder ein 
paar Tage im Schwarzwald verbracht.

Holland von der Stiftung Caritas Oost 
Europa Schijndel einen Hilfstransport mit 
unterschiedlichen Hilfsgüter (wie
Kleidung, Haushaltsartikel, Konserven,
Kleinmöbel, usw.) bekommen. Die Hilfs-
güter waren vom Lkw in unserem Lager 
entladen und von hier werden sie für die 
Kinderhäuser sortiert und der Rest geht in 
den Verkaufsladen.
Herzlichen Dank an die Mitarbeiter der 
Stiftung Caritas Oost Europa Schijndel für 
die Vorbereitung dieses Hilfstransportes 
und den Lkw-Fahrern für die freiwillige 
lange und mühsame Fahrt. Wir wünschen 
Gottes Segen für alle, die unser Sozial-
zentrum unterstützen!

http://www.caritasschijndel.nl/
https://www.google.ro/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjGnJj2jsncAhUEUlAKHdblDPIQjRx6BAgBEAU&url=https://www.kaartje2go.nl/bedankt-kaarten/kaart/bloemen-hartelijk-bedankt-su&psig=AOvVaw1KUUgJX50XMavIm_f28ugn&ust=1533118752052989


Táborban Feketeerdőn 

Kedd este bepakoltunk és már alig vártuk, hogy 

menjünk Feketeerdőre. Reggel aztán sorban indultunk, páran 

mentek 8-kor és a mi csoportunk meg 10-kor mentünk. Mikor 

odaértünk, akkor kipakoltunk a táskából és páran elmentünk a 

boltba kenyeret venni. Aztán ebédeltünk és mentünk sétálni a 

patakhoz. Másnap, játszodtunk viking sakkot,  olyan jó volt! 

Szerintem mindenki élvezte. Aztan este buliztunk és néztünk  

filmet kinn a szabadban, a ház falára kivetítve.  

Köszönjük Soranak, Edit néninek, Icike néninek és Marika 

néninek, hogy minden reggel hot fáradtan felkeltek,  és finom 

ennivalókat készítettek nekünk. Köszönjük  szépen  Rafaella 

nővérnak és Szera nővérnek, hogy szerveztek nekünk 

programokat. 

Pénteken jöttek 

a színhaztól 

Tünde néniék és 

olyan jó volt 

velük, megtanították nekünk a mafia játékot.  

Szombaton a román önkéntes tanárok jöttek hozzánk és 

megtartottuk a szokásos továbbképzést a pénzkezelésről, 

majd sárkányt készítettünk és 

különféle játékokat játsodtunk 

együtt.  

Vasárnap volt a kincskereső verseny, ami eleinte nagyon nehéz volt, mert 

elfugott aranygyöngyöket kellett keresni az erdő szélén. De aztán én 25 gyöngyöt 

találtam és megnyertem egy pecsét készletet. Este hatkor elmentünk a katolikus 

templomba szentmisére, ahol 3 nyelven beszélt a pap: szlovák, magyar és román 

ünyelven. Aztán hazajöttünk és buliztunk ki ameddig bírt. 

Hétfő reggel bepakoltunk,  

lehúztuk az ágybelit és segítettünk 

redbetenni a házat és a környékét, 

hogy az utánunk érkező csoport is 

mindent szép rendben találjon. 

Sanyi bácsi délután jött értünk és 

mi már nagyon vártuk, hogy 

visszatérjünk Szentjobbra, pedig a 

táborban is nagyon jó volt. Sz. 

Andrea 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Köszönet a           szakács-                 segédeknek!!!  


