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Támogatás Hollandiából 

Az elmúlt hét elején segélyszállítmány érkezett hozzánk 

Hollandiából a  Caritas Oost Europa Schijndel 
részéről. A raktár szinte megtelt a lepakol holmikkal. Több karton 

ruhaneműt, különféle jóminőségű butorokat raktak le a munkások 

a kamionról.  

Nagyon szépen köszönjük holland támogatóinknak ezen 

szállítmány összeállítását és minden fáradságos munkát, amely a 

megszervezéssel járt. Külön köszönet Jan Marinus úrnak, a 

Caritas Oost Europa vezetőjének, hogy ennyi sok év után is még 

mindig gondol reánk és a mi támogatásunkra.  

Később a kamion tovább indult Élesdlok (Luncșoara)  felé, 

egy másik településre, amelyet ugyancsak a hollandiai Caritas 

támogat.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Az elmúlt héten megérkezett a  HS Timber Group cég újabb pelet, fűtőanyag támogatása. 

Ez a támogatás nagyon fontos Központunk részére, hiszen házaink fűtését és melegvízzel 

való ellátását teljes mértékben ezen támogatásnak 

köszönhetjük.  Egy évben összesen 63 tonna fűtőanyagra, 

esetünkben pelletre van szükségünk az alapítvány 

ingatlanjainak fűtéséhez. Ha ilyen mennyiséget kellene 

vásárolnunk, az nagyon magas többletkiadásokat jelentene az 

Alapítvány számára.  

Nagyon hálásak vagyunk a HS Timber Group vállalatnak a 

segítségéért, hogy ebben az évben is mellettünk álltak 

ezekben a nehéz időkben. 

Akik szakembernek készülnek 

Központunk fiataljai egyre keresik a nekik való 

elfoglaltságot, a megfelelő munkát. A legtöbbjüknek, 

már van elképzelésük, hogy mik szeretnének lenni, vagy 

mit szeretnének elérni az életben.  

Ilyenek Robert, aki az elmúlt évben felfedezte a 

fodrászat szépségét. Bár először az autószerelő szakma 

felé vette irányt, ilyen jellegű szakiskolába iratkozott be, 

mégis mind jobban megkedvelte a fodrászatot. Egyre 

több fiatalunk kérte meg, hogy ő vágja le a hajukat, így 

jelenleg egy fodrászati képzésre is beiratkozott. 

Legutóbbi látogatásakor Félix atya is rábízta a haját és 

meg volt elégedve az eredménnyel. 

Cristina is fodrásznak készül. Ő hároméves 

szakiskolát végez ennek érdekében és 

a héten a szaktanár irányításával 

elvégezte első hajnyírását is, 

amelyhez Ilie volt elég bátor modellt   

                      állni. 

Gratulálunk mind a két fiatalunknak és további sok 

sikert kívánunk a választott pályájukhoz! 


