een auto voor jorien!

Het werk van Jorien in Oekraïne maakt verschillende ontwikkelingen door op dit moment. Het werk in het
ziekenhuis stopte en daarna kwam er corona, dat zorgde voor een moeilijke zoektocht naar hoe werk en leven weer
opnieuw vorm te geven.
Gelukkig dienen nieuwe werkzaamheden zich aan met de bijbehorende nieuwe uitdagingen. Naast het
samenstellen en uitdelen van voedselpakketten, wat gewoon doorgaat, is Jorien gevraagd om zich in te zetten voor
de stichting 'Nefelejcs' (Vergeet mij niet) in Mezővári. Dit centrum is ontstaan vanuit een initiatief van de
protestantse kerk in Transkarpatië en tot stand gekomen met hulp uit diverse landen.
In revalidatiecentrum Nefelejcs worden diverse therapieën gegeven aan kinderen met een beperking om hen zoveel
mogelijk te laten ontwikkelen en groeien in de mogelijkheden die zij hebben. Ook wordt er ondersteuning geboden
bij gezinnen thuis. Lees hier meer over Nefelejcs.
Op dit moment helpt Jorien met het bereiden van de maaltijden voor de kinderen en helpt ze de kinderen met eten.
Verder ondersteunt ze de pedagogisch medewerkers en biedt ze een helpende hand waar nodig. Ze hoopt dat haar
taken in de toekomst uitgebreid gaan worden. Natuurlijk houden we jullie via de nieuwsbrief graag op de hoogte
hierover.
Voor het vervoer van en naar het centrum, maar ook voor het inkopen en rondbrengen van de voedselpakketten,
heeft Jorien dringend behoefte aan een auto. Een deel van de financiering van de auto komt uit eigen middelen,
maar om een goede auto te kunnen aanschaffen, zijn we op zoek naar sponsors die Jorien hierin willen
ondersteunen.

Een auto voor Jorien. help je mee?
Wil je Jorien helpen zodat ze straks echt haar
eigen vervoer heeft?
Je kunt een gift geven door de QR code te
scannen met de camera van je telefoon of
door op onderstaande link te klikken.
Geef voor 'Een auto voor Jorien.'

