ZRUNVA ACTIE BRENGT 650,- EURO OP!
In de maanden november en december 2013 organiseerde
de Nederlandse vrijwilligers van Zrunva een inzamelingsactie
ten behoeve van alleenstaande ouderen en gehandicapten
uit de arbeiderswijk Nadzaladevi in Tbilisi de hoofdstad van
Georgië. Het betreft mensen die ver onder de armoedegrens
leven. Ouderen die tussen wal en schip zijn geraakt, geen
sociale relaties hebben en vaak niet weten hoe en waar ze
om hulp moeten vragen.
Kerken en sociale- en maatschappelijke
maatschappeli
organisaties hebben een aantal van hen uitgekozen
die via de Zrunva kerstactie geholpen kunnen worden.
In totaal werd 650,00 Euro opgehaald
op
via de verkoop van erwtensoep en spontane giften.
Vrijwilligers in Georgië hebben met dit bedrag een aantal ouderen uit Tbilisi een
onvergetelijke kerst bezorgd. Ze kregen een kerstmaaltijd, een pakket met levensmiddelen
en een plaid of warm vest aangeboden,
aangeboden, afgestemd op hun persoonlijke behoeften en
noden.

Wat doet Zrunva?
De initiatiefneemster van dit DMA project is Inga Pavliashvili.
Pavlias
i. Zij is afkomstig uit Georgië en
bedacht een vrijwilligersinitiatief in de zorg met als titel ‘Zrunva’ (zorgen in het Georgisch).
Uit haar contacten met Georgische sociale organisaties in de arbeiderswijken van de plaatsen
Tbilisi, Bolnisi en Rustavi in Georgië is gebleken dat er behoefte is aan het ontwikkelen van
vrijwilligerswerk. Er wonen veel ouderen
oudere en gehandicapten die langdurig moeten
rondkomen van een (te) laag inkomen. Velen van hen zijn arm, oud en eenzaam.
De vrijwilligers van Zrunva zijn jongeren uit Nederland en Georgië, zij zetten zich in op het
gebied van armoedebestrijding
jding en terugdringen van sociaal isolement.
Wil je meedoen met Zrunva of het werk financieel steunen?
Neem contact met ons op en vraag naar Inga Pavliashvili.
Pavliash

Zrunva is een project van Drieluik Maatschappelijk Actief
Contactadres:
Kievit 11 - 3371JP Hardinxveld-Giessendam - Telefoon:: 0184 613 684
IBAN NL 29 RABO 0135 209 773 - E-Mail info@dmazh.nl - Website http://www.dmazh.nl
http://

