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In	onze	winkel	kunnen	mensen	hun	hart	opha-
len	 in	 hun	 zoektocht	 naar	 leuke	 verrassende	
snuisterijen.	 Maar	 ook	 het	 grote	 werk	 wordt	
niet	geschuwd,	 zo	kunnen	bijvoorbeeld	kamer-
bewoners	 voor	 een	 bescheiden	 bedrag	 vaak	
uitstekend	 slagen	 in	 de	 aankoop	 van	meubels,	
een	 bed,	 een	 stereo-installatie	 of	 tv.	 Voor	 kin-
deren	is	er	vaak	voldoende	speelgoed	te	vinden.	
		

Al	met	al	is	er	vaak	voor	weinig	geld	leuke	waar	
te	 vinden.	 Dat	 het	 aanbod	 gewaardeerd	wordt	
blijkt	 ook	 uit	 de	 vaak	 lovende	 reacties	 van	 de	
bezoekers.	
	

Aanbieden	van	kringloopgoederen	
Heeft	u,	 als	 inwoner	van	Lichtenvoorde,	of	 één	
van	 haar	 kerkdorpen,	 goed	 her	 te	 gebruiken	
goederen,	dan	is	één	telefoontje	naar	het	meld-
adres	 van	 de	 firma	 Remondis	 voldoende.	 Een	
afspraak	is	vervolgens	snel	gemaakt.		
	

In	de	sorteerhal	in	Lievelde	worden	de	binnen-	
gekomen	 goederen	 door	 ons	 gesorteerd	 op	 de	
verschillende	soorten	goederen	en	op	kwaliteit.	
	

Daarna	wordt	bekeken	wat	een	plaatsje	krijgt	in	
onze	de	kringloopwinkel	en	wat	er	op	transport	
gaat	 naar	 Oost	 Europa.	 Niet	 te	 gebruiken	 goe-
deren	 worden	 gesorteerd	 en	 evt.	 gedemon-
teerd,	 zodat	 ook	 dit	 materiaal	 gerecycled	 kan	
worden.	Op	deze	manier	 gaat	 er	 zo	min	moge-
lijk	verloren.	

Informatie	
	

Melden	voor	ophalen	kringloopgoederen:	
Firma	Remondis,	tel.	(0544)	39	55	42	
	
	

Voor	meer	informatie:	www.soehl.nl	
email:	info@soehl.nl	
facebook	pagina:	Hergebruikertje	
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De	kringloop	voor	het	goede	doel	
	

Door	 de	 inzameling	 van	 kringloopgoederen	 en	
onze	 winkel	 ’t	 Hergebruikertje	 ondersteunen	
wij	diverse	goede	doelen	in	Roemenië.		
	
De	organisatie	Stichting	Oost	Europa	Hulp	Lich-
tenvoorde	 bestaat	 sinds	 1999.	 Er	 zijn	 rond	 de	
veertig	vrijwilligers	actief.	
	

Kringloopwinkel	‘t	Hergebruikertje:	
Bakkerstraat	2a,	Lievelde	
Tel.	06	-	30	43	57	62	
openingstijden:		
vrijdag	van	13.30	–	18.00	uur		
zaterdag	van	9.00	–	12.00	uur.				



Hulpprojecten	in	Oost	Europa	
Al	 vanaf	 de	 beginjaren	 van	 de	 Stichting	 Oost	
Europa	 Hulp	 Lichtenvoorde	 (SOEHL)	hebben	
we	 gezocht	 naar	 vormen	 om	 de	 levenssituatie	
van	mensen	 in	 Oost	 Europa	 te	verbeteren.	 Het	
gekozen	werkterrein	werd	Roemenië.	
	

In	 2008	 werd	 besloten	 de	hulpactiviteiten	 in	
Târgusor,	 na	 acht	 jaren	waarin	we	 veel	wisten	
te	 bereiken,	 geleidelijk	 af	 te	 bouwen.	 We	 gin-
gen	op	 zoek	 naar	 nieuwe	 projecten.	 Met	 dank	
aan	onze	tolk	kwamen	we	terecht	in	Bacâu.	
	

	

	
	
Bacãu	 is	 de	 hoofdstad	 van	 het	 district	 Bacãu,	
gelegen	 in	 Roemeens	 Moldavië.	 In	 dit	gebied	
wonen	de	Csángó's,	een	Hongaars	sprekende	
bevolkingsgroep.		
�	
Schoolproject	
In	Bacãu	werken	we	nauw	samen	met	de	stich-
ting	AMCM.	Deze	 organisatie	 bezit	 zo'n	 tachtig	
scholen	 in	 diverse	 dorpjes	 in	 de	omgeving	 van	
de	stad	Bacãu.	Van	de	overheid	krijgen	ze	maar	
drie	lesuren	per	dag	vergoed.		
	
De	scholen	zijn	de	hele	dag	open,	van	acht	uur		
's	morgens	 tot	 's	 avonds	tien	uur,	 voor	 csángó-
kinderen	maar	ook	alle	overige	kinderen.	Wel	is	
er	de	verplichting	de	Hongaarse	taal	te	leren.		

Leerkrachten	wonen	intern	en	worden	opgeleid	
aan	 de	 universiteit	 van	 Bacãu	 op	 kosten	
van	Solomon's	 organisatie,	 mits	 ze	 zich	 voor	
minimaal	vijf	jaar	verbinden	aan	de	AMCM.	
	

Ons	 huidige	 werkterrein	 ligt	 achter	 de	 Kar-
paten,	in	het	noordoosten	van	het	land.	Waar	de	
os	 of	 paard	 de	 zwaar	 beladen	 boerenkar	 nog	
trekt.	Het	gebied	geldt	 als	het	 armste	en	minst	
ontwikkelde	gebied	van	Roemenië.		
	

Centraal	 in	 het	 gebied	 waar	 de	 Csangoscho-
len	staan	 ligt	 het	 plaatsje	 Vladnic.	 Of	 Lábnyik	
zoals	de	Hongaarse	aanduiding	 luidt.	Hier	staat	
een	grotere	school	met	zo'n	zestig	leerlingen.		
	

�Bij	deze	school	is	een	zomerkamp	gebouwd.	Het	
is	bedoeling	dat	elk	kind	dat	naar	school	gaat	op	
één	van	 de	 tachtig	 scholen,	 hier	 één	 week	 per	
jaar	logeert.	Een	volle	week	vakantie	voor	ieder	
kind,	maar	dat	niet	alleen.		
	

	
	
	

Zo	wordt	 hen	 ook	 van	 alles	 geleerd	 op	 het	 ge-
bied	van	de	persoonlijke	hygiëne.	Wassen,	 tan-
denpoetsen,	 het	 belang	 van	 een	 goede	maaltijd	
en	voor	meisjes	het	gebruik	van	maandverband	
of	 tampons.	 Dat	 lijkt	 voor	ons	 heel	 normaal,	 ja	
zelfs	vanzelfsprekend.	Maar	zo	normaal	en	van-
zelfsprekend	is	het	hier	nog	lang	niet.		
	

Er	 is	 de	 afgelopen	 jaren	 gewerkt	 aan	 een	 ge-
bouw	 waarin	 de	 keuken	 en	 de	 sanitaire	 voor-
zieningen	worden	 ondergebracht.	 Ondertussen	
is	 ook	 de	 buitenkant	 volledig	 afgewerkt.	 Als	
laatste	kwam	het	betegelen	van	de	vloer.		

	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	

�	
	
	
	
De	kinderen	verblijven	 in	één	van	de	tien	huis-
jes	die	 gebouwd	zijn	met	 financiële	ondersteu-
ning	van	SOEHL,	of	in	het	hoofdgebouw.	
	
De	 capaciteit	 is	 onlangs	 nog	 een	 keertje	 uitge-
breid.	 Er	 kunnen	 nu	 120	 kinderen	 verblijven	
voor	een	voor	hen	onvergetelijke	week.	Voorlo-
pig	zit	het	helemaal	volgeboekt.	De	leiding	heeft	
alles	 goed	 op	 orde	 en	 er	 zijn	 goede	 afspraken	
gemaakt	over	de	ondersteuning.	
	

	
	

In	april/mei	2017	bezochten	 Jan	Engelbarts	en	
Lambert	 Kuenen	 onze	 projecten	 in	 Roemenië.	
Het	bezoek	stond	in	het	teken	van	het	afleveren	
humanitaire	 goederen	 voor	 het	 ziekenhuis	 in	
Marghita.	Weten	wat	er	allemaal	mee	ging?	Kijk	
dan	op	onze	website:	soehl.nl	
	
	


