
Brei clubs zijn erg actief en maken hartverwarmende dekens, mutsen, truitjes en sokjes.  

Ze komen goed terecht, zowel in Bangladesh als in Oekraine, Wit Rusland en Roemenie.  

Van Bangladesh kan ik u foto s laten zien, want daar heb ik de materialen zelf afgeleverd.  

In de oostblok landen is zelf foto s maken wat lastiger. Hier gaan de materialen een aantal keren per 

vrachtwagen naar de projecten, kindertehuizen voor weeskinderen en  arme gezinnen. In deze 

landen is het natuurlijk heel koud in de winter en de armoede groot. U kunt er van overtuigd zijn dat 

deze materialen de kinderen warmen zowel hun lijf als hun hart, want u denkt aan ze, dat is goud 

waard.  

Vanuit Bangladesh stuur ik u foto ‘s.  

Hier is de koude in de winter weliswaar minder als in Oost Europa,  hier zijn de huisjes zo simpel, 

zonder ramen, deuren of verwarming zodat tussen de 10 en 5 graden boven nul als heel koud 

aanvoelt. Zeker als je stil zit en als je gehandicapt bent en niet beweegt. Tijdens mijn bezoek ging het 

weer al wat omslaan en werden de kinderen al ziek van de kou. Ik vond het nog warm,  zo 28 overdag 

en 20 graden in de avonden. Zo ziet u hoe kwetsbaar de gehandicapte kinderen zijn. Met veel plezier 

hebben we u dekens, truitjes en sokjes uitgedeeld en de ouders zijn er blij mee. Ze vinden ze ook zo 

mooi en fleurig, dat is ook gaaf en helemaal passend in Bangladesh.  Een moeder kwam met een 

meisje voor onderzoek en het kindje had de sokjes aan die ze vorig jaar had gekregen. Ze zagen er 

goed gedragen uit,  dit jaar kon ik een nieuw paar aanbieden. Dat is leuk, te zien dat het gebruikt  

 

 



 

wordt en dat de kinderen ermee geholpen zijn. Op het 

dagcentrum worden de gebreide dekens ook goed gebruikt 

omdat we met de babygroepen veel op de grond bewegen en 

de dekens zijn lekker zacht en comfortabel. 

 

 Veel dank voor uw gebreide bijdragen voor de kinderen in 

Bangladesh.  

 

 



 

 


