NIEUWS 2009
17 december 2009
Het laatste "kersttransport" dit jaar naar Roemenië, vanuit IJsselstein. Het was koud en er lag
behoorlijk wat sneeuw en de Serafimcrew was zwaar onderbezet. De lading voornamelijk
huishoudelijke artikelen: gereviseerde wasmachines, koelkasten, keukenblokken, banken, kasten en
stoelen, geen kleding dit keer omdat er door de barre omstandigheden niet met de Daf gereden kon
worden. Wel werden er veel matrassen ingeladen die we van het Leger des Heils in Baarn gekregen
hebben.
Alles werd door vier sterke mannen van Serafim met de hand ingeladen. Alle donateurs van harte
bedankt!
Voor'n clipje van het transport klik hier

7 december 2009
28 en 29 november had Serafim een Kerst-Kado-Rommelmarkt samen
met de Heilige Geestparochie. Druk bezocht en heel gezellig, een echt
succes, dat gaan we volgend jaar zeker weer doen. De totale
opbrengst was 1.800 euro.

30 november 2009
Serafim heeft de banken van de Christusgeboorte kerk in Amsterdam gekregen en via onze partner
Don Orione naar 'n parochie in Kalice gestuurd. De parochianen zijn hier erg dankbaar voor.

20 november 2009
Afgelopen week een 15 tons vrachtwagen ingeladen voor Roemenië. De lading, voornamelijk
electrische rolstoelen en scootmobiels afkomstig uit het Nijverheidscentrum Soest, wordt door
stichting Serafim Roemenië uitgedeeld aan arme gehandicapten.

27 oktober 2009
Serafim heeft alweer 'n 15 tons truck ingeladen, dit keer bestemd voor 'n ziekenhuis in Polen.
De lading bestond voornamelijk uit medische hulpmiddelen, rollators en rolstoelen, til en -badliften.
Ook werden er voor de arme delen van de bevolking rond de stad Klodzko, kleding, stoelen en
bedden ingeladen. Ook dit keer weer allemaal in uitstekende samenwerking met het Nijverheidscentrum Soest.
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De afgelopen8 dagen, 30 ton hulpmiddelen getransporteerd naar Polen en Roemenië,
"Wunderbar!!!"

20 oktober 2009
Vanaf de Nijverheidsweg is er een vrachtwagen vertrokken naar Roman,
Roemenië.
Met het inladen van de 15 tons truck werden de vrijwilligers van
Serafim fantastisch geholpen door vrijwilligers van het
Nijverheidscentrum Soest. De truck is volgeladen met meubels, kleding,
fietsen en naaimachines. Bravo voor Serafim en het Nijverheidscentrum, onze Roemeense vrienden zijn er erg blij mee!

12 oktober 2009
Het grote transport naar Wroclaw Polen, 30 juli j.l.was een enorm succes. Met name de grote
aantallen rolstoelen en andere zorghulpmiddelen die geschonken zijn aan de stichting Brata Alberta
vormden een grote verrassing. Op de Poolse TV was uitgebreid media aandacht voor de gift van de
Stichting Serafim.

5 oktober 2009
Chris Benning heeft de rolstoelen en rollators afgeleverd in WitRusland. Vorige maand heeft hij deze gekregen van Serafim.

Stichting Serafim is reeds lange tijd actief in Wit-Rusland.

18 september 2009
Van een PCI hebben we 'n bedrag van 500 euro ontvangen voor het project :opslag-en distributiecentrum, Roman, Roemenië.

17 september 2009
Deze week is er 'n partij medische hulpgoederen meegenomen voor Togo.
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16 augustus 2009
Opnieuw een gift van 2000 euro voor de naaischool in Imperie Kenia!

12 augustus 2009
Vanaf de Nijverheidsweg in Soest hebben we met veel gemotiveerde mensen weer een enorme
vrachtwagen vol hulpgoederen naar Roman kunnen sturen. Hartelijk dank voor de geweldige hulp.
Onze Roemeense vrienden zijn erg blij mee.

30 juli 2009
Voor de eerste keer heeft Serafim een vrachtwagen vol ziekenhuismeubilair, rolstoelen en
revalidatiemiddelen naar de Poolse stichting Brata Alberta gezonden.

22 juli 2009
Het altaar van de oude Mariakerk in Soestdijk is aangekomen in Boekarest!

23 juni 2009
Gisteren is er een vrachtwagen met meer dan 100 bedden inclusief de inventaris van de Mariakerk in
Soest vertrokken naar Roemenië.

21 juni 2009
Vandaag zijn we begonnen met het implementeren van de nieuwe Serafim-website.

3 juni 2009
Vandaag is er weer een vrachtwagen met diverse hulpgoederen naar Roemenië gereden.

Pagina 3 van 5

NIEUWS 2009
Mei 2009
Serafim draagt bij aan de financiële ondersteuning van 60 kinderen t.b.v. een opleiding in
Kpatchihle in Togo. Nieuw project in Kenia: adoptie van een kind op afstand voor 250
euro per jaar.

31 maart 2009
Er is een vrachtwagen met hulpgoederen, onder andere kleding, meubels, rolstoelen en rollators,
vertrokken vanuit het Nijverheidsecentrum te Soest naar Roemenië.

30 maart 2009
Vorige week is er een partij medische hulpgoederen meegenomen voor Togo.

21 maart 2009
Mevrouw Varikat is terug uit India; met het geld van Serafim heeft zij voor een arm gezin in Payavoor
een huisje met toilet laten bouwen, verder is er een waterput geslagen. Voor de huisvrouwen van
Payavoor heeft zij een dagje uit georganiseerd en de kinderen werden verwend met een bingo.

9 maart 2009
Stichting Serafim heeft een bijdrage van tweeduizendvijfhonderd euro t.b.v. het kippenfarmproject in
Kenia gestort. Voor details zie de projectpagina. Uiteraard zijn wij continu op zoek naar donateurs
voor dit project. In maart 2009 heeft Serafim een sponsor gevonden voor een bus in Roemenië! De
bus zal gebruikt worden om de hulpgoederen die uit Nederland komen te kunnen verdelen in
verschillende dorpen! Onnodig te zeggen dat we de gulle gever van deze bus heel erg dankbaar zijn!

3 maart 2009
Vanaf de Nijverheidsweg in Soest is een vrachtwagen vertrokken naar Roman, Roemenië.
Medewerkers van het Nijverheidscentrum en vrijwilligers van Serafim hebben de 15 tons-truck
volgeladen met kleding, fietsen, electronica en meubels. De hulpgoederen worden door Serafim in
Roemenië verdeeld onder de arme delen van de bevolking van provincie Moldavië.

9 februari 2009
Serafim sponsort de watertoren in Jawatta, Sri Lanka.

5 februari 2009
Op 5 februari jl. is er een trailer met een 15 ton hulpgoederen afgereisd vanaf de Nijverheidsweg in
Soest naar Polen. De hulpgoederen bestaan voornamelijk uit medische middelen en zullen worden
afgeleverd bij diverse arme ziekenhuizen in Polen.
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4 februari 2009
Onze vrienden van Don Orione krijgen prestigieuze prijs : "VISION 2020 - Recht op het licht in de
ogen" !! De prijs heeft betrekking op het project Bonoua, Ivoorkust, waar men jaarlijks meer dan
10.000 gevallen van oogkwalen zal gaan behandelen. Het centrum werd opgericht voor lichamelijk
gehandicapten maar tegenwoordig worden er ook staaroperaties gedaan. Een groot succes! De
bedoeling is om in de toekomst ook in Burkina Faso een oogheelkundige afdeling op te gaan zetten.

31 januari 2009
Van een sponsor hebben wij een bedrag van 1.000 euro ontvangen voor het project Naaischool
Imperié, Ivoorkust.

27 januari 2009
Reactie van Bert Krijger uit Sri Lanka: "Met dank aan Serafim, de sponsor die het mogelijk heeft
gemaakt". Henriëtte Meijer (voorzitter Serafim): "Je zou de gezichten van al die mensen moeten zien,
werkelijk een feest zo blij".

6 januari 2009
Mevrouw Varikat is 6 januari weer op eigen gelegenheid vertrokken naar India. Van de stichting
Serafim heeft zij geld meegekregen om twee toiletten te bouwen in Payavoor. Stichting Serafim heeft
daar een buurthuis laten bouwen met een klein winkeltje; tevens waren er al de nodige sanitaire
voorzieningen gerealiseerd. De twee extra toiletten zijn dus een welkome uitbreiding van ons project
in India.
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