Het werk van SOEGG breidt sterk uit de laatste maanden. Het aantal transporten naar Oekraïne neemt toe. Ook uit Moldavië wordt een klemmend
beroep op ons gedaan. Dit kunnen we als SOEGG niet alleen. Uw hulp hebben we daarbij dringend nodig!

Donaties
We zijn dankbaar voor de reacties na onze pagina in het januarinummer van de
Israëlbode. Er stonden vijf apparaten genoemd, waaraan grote behoefte is in Zhitomir.
Spontaan hebben vier bedrijven gereageerd, die al deze apparaten voor hun rekening
nemen: de röntgenapparatuur, een OK-tafel, de defibrillator, de cardiograaf en de
SPO2-sensor. We zijn druk bezig met de verantwoorde aanschaf van deze apparaten.
Behalve het aanbod van afgeschreven apparatuur uit Nederlandse ziekenhuizen, dat
gelukkig nog onverminderd groot blijft, proberen we in toenemende mate via donaties en acties geld bij elkaar te krijgen om ook apparatuur die we op de vorige manier
niet ter beschikking krijgen, aan te kunnen schaffen. Zo kunt u ook op deze bladzijde
weer enkele apparaten vinden met de kosten daarvan.
We zien er naar uit dat ook dit keer weer donoren gevonden worden die voor een
(bijdrage aan een) apparaat kunnen zorgen. Ook scholen die een actie voor ons werk
willen houden, zijn van harte welkom. Graag verzorgen we een presentatie over ons
werk.
Moldavië
Vanuit een Messiasbelijdende Joodse gemeente in Chisinau (Moldavië) is ook een
dringend beroep op ons gedaan om hulp te verlenen. In juni hopen enkele bestuursleden van SOEGG in samenwerking met het Deputaatschap voor Israël en het Deputaatschap Bijzondere Noden een bezoek te brengen aan deze gemeente om te zien
of verantwoord hulp kan worden geboden. De eerste berichten zijn dat de situatie in
Moldavië nog schrijnender is dan in Oekraïne.
Menskracht
Door de toename van werkzaamheden kunnen onze vrijwilligers het werk nauwelijks
aan. Dringend is er behoefte aan een voorlichter die in de regio Gelderland/Overijssel
presentaties kan verzorgen.
Om voor een transport er voor te zorgen dat de materialen in goede staat zijn, hebben wij grote behoefte aan een medisch technicus, die samen met onze huidige vrijwilligers de te verzenden apparaten gebruiksklaar kan maken. Voorzitter of secretaris
(contactgegevens onderaan) zien uit naar reacties.
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Welk bedrijf of welke school kan ons helpen?

Zou er een voorlichter of medisch technicus reageren?

GIFTEN T.B.V. SOEGG kunnen worden overgemaakt op het bankrekeningnummer: NL28RABO0171575091
Graag verzorgen wij voor u een presentatie. U kunt daarvoor contact opnemen met onze voorzitter: dhr. L.J. Luchtenburg,
tel. 06-53749651 of met onze secretaris: dhr. A.M. van Steensel, tel. 0180-518913; e-mail secretariaatsoegg@gmail.com.
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