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Nieuwsbrief september 2022 

 

Waar komt dit allemaal vandaan? 

13 juli 2021. Het noodlot slaat toe in Wallonië. Onophoudelijke regen zorgt daar voor 

overstromingen waarbij huizen op de oevers tot 2m onder water komen te staan. Van op 

een afstand kijken we toe. Maar niet voor lang. Iemand hoort de alarmbel in zijn hoofd. 

Kunnen wij iets voor de slachtoffers betekenen? Hier ergens, dat moment, stappen we 

zonder het goed en wel te beseffen in een groot, nieuw avontuur. Dat moment zou later het 

begin blijken te zijn van het 4M RESCUEd Team.  

Met enkele mensen gaan we de rond tafel zitten en je voelt een gloed, een drang om hulp te 

bieden aan mensen in nood. Neen, niet enkel Wallonië. Noden vind je overal. Maar hoe gaat 

het verder? Zijn we verzekerd? Wat met financiën? Moeten we een vzw worden? Wie zal 

ons ondersteunen als het moeilijk gaat.  

 

En dan is daar 4M, ook gekend als de 4e musketier. Een beweging die zich richt op de  

4 G’s: God, Gezin, Gemeente en Gerechtigheid.  Wel, valt RESCUEd Team nu net niet onder 

gerechtigheid? 4M heeft ons met open armen ontvangen. Geen haar op hun hoofd die 

eraan dacht om niet op deze opportuniteit in te gaan. Praktisch zijn hieromtrent al een paar 

punten op poten gezet. Zo hebben we een nieuw rekeningnummer (zie verder in de brief) en 

maken we deel uit van van 4M België: https://4mbe.com/rescued-team/. 

 

Nog iets over onze naam - RESCUEd Team. 

 

Mensen in nood helpen is onze kernactiviteit. We doen dit echter omdat wij als christenen 

weten dat ook wij gered / geholpen zijn door onze keuze voor Jezus 

(gered…rescueD…snappie?). Om te kunnen helpen, hebben we elkaar nodig en vormen we 

een team, van mensen die willen helpen.  
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Wallonië 

Iets om terecht trots op te zijn is de hulp die jullie daar  als team geleverd hebben. Van juli 

2021 tot nu zijn we (als de notities kloppen) al 12 keer ter plaatse geweest om mensen langs 

de Vesder te helpen bij allerlei taken: eten bereiden en leveren, modder scheppen, puin 

ruimen, plaaster kappen, muurtjes metselen, badkamer renoveren, huizen schoonmaken en 

noem maar op. En dat alles op maar liefst 30 locaties met een 50-tal verschillende mensen. 

150 keer 2 handen en een hart van goud die in de bres stonden voor een ander.  Bedankt 

aan al deze fantastische vrijwilligers. 
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Daarnaast hielpen we in Luik bij Parrainages Maisons. Vele vrijwilligers sorteerden talloze 

dozen met kleding, hielpen Antoinette die verantwoordelijk was voor die organisatie, bij het 

ordenen van de vele giften die binnen kwamen. 

Ook hier weer waren er talloze giften vanuit het Brugse. Met kerst werden heel wat 

geschenken klaargemaakt voor de getroffen gezinnen. Zonder uw hulp was dit niet mogelijk 

geweest! 

 

Bovenop deze praktische hulp is er ook financieel heel wat geholpen. Zo zijn we na het 

sponsoren van drie huisjes (via een organisatie Parrainage Maisons) bij Gina terecht 

gekomen. Een dame van 72 jaar die in een piepklein huisje woont waar 

ze geen brandverzekering voor had.  

Veel hulp van overheid en andere instanties moest ze niet verwachten 

maar gelukkig kwam het RESCUEd Team op haar pad. We hebben deze 

levenslustige maar eenzame dame een nieuwe badkamer gesponsord 

(die we zelf volledig hebben geplaatst) en een nieuw keukentje. Dit was 

niet mogelijk geweest zonder jullie financiële steun. 
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Oekraïne 

Februari 2022, Rusland valt Oekraïne binnen. We worden overstelpt door de beelden van 

vernielingen en vluchtelingen. Opnieuw biedt een grote nood zich aan. 

Als RESCUEd Team kunnen we niet aan de kant blijven staan. Door de goede contacten die 

we hebben met onze broers binnen ViaNova, sluiten we ons aan bij hun actie. In 

verschillende gemeentes in het Brugse wordt materiaal ingezameld. Tabor (kerkgebouw van 

pinkstergemeente De Kruispoort) wordt het lokale inzamelpunt. Opnieuw een dikke merci! 

Veel mensen hebben geholpen, gegeven en  deze actie ondersteund. 

 

Van de financiële hulp die we ontvangen hebben voor Oekraïne is voorlopig slechts 300 

euro gegaan naar paster Tudor in Moldavië die veel kosten maakt voor het opvangen van 

vluchtelingen. Op die manier konden we een steentje bijdragen. Voor het inzamelen van de 

goederen hebben we geen onkosten gemaakt, de dozen werden ons steeds tijdig 

toegestoken (waarvoor dank).  We hebben dus nog budget over die we in de komende 

maanden zeker nuttig zullen kunnen besteden. 

In het najaar wordt een derde vrachtwagen klaargemaakt om richting Oekraïne te 

vertrekken! 

 

Lokale hulp 

We proberen ook oog te hebben voor lokale noden. Deze noden moeten ons uiteraard ter 

ore komen anders kunnen we niet in actie schieten. Met ander woorden, contacteer ons 

gerust als je zelf in de penarie zit of als je iemand kent die geen hulp durft te vragen. Bij elke 

vraag staan we even stil om te zien hoe we aan die nood tegemoet kunnen komen. 
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Toekomstige acties 

We hebben geen nieuwe rampen of oorlogen nodig om verder te bestaan. We willen wel 

nog heel even verder gaan in Wallonië. Daar hebben we nog wat werk om het badkamertje 

van Gina af te werken alsook om haar huis nog wat op te vrolijken (gordijntje, likje verf of 

behangpapiertje,...). Verder blijft de nood aan helpende handen groot. Afhankelijk van jullie 

enthousiasme en de begeleiding die we krijgen van onze contacten in Wallonië gaan we nog 

even verder (data voor Oktober en november volgen van zodra we die vast gelegd hebben). 

Voor Oekraïne (3e vrachtwagen) volgt vast nog een communicatie. 

En wie herinnert zich nog de trip naar Roemenië. Een 25-tal vrijwilligers hielpen een 

kinderopvangcentrum in nood door de bouw van een speeltuin.  Dergelijke projecten willen 

we herhalen. Het kernteam van RESCUEd besliste op 4 september om volgend jaar te gaan 

helpen in Moldavië. Vooraleer we meer kunnen communiceren moeten we nog een en ander 

uitklaren, maar we komen hier binnenkort op terug!!! Ga maar vast in de startblokken staan, 

misschien hebben we jullie hulp nodig of misschien ga je zelfs met ons mee. 

 

Moldova 2023 

Als God er ons heen stuurt gaan we in 2023 naar Moldova helpen in het 

Ontmoetingscentrum van Hrubna, Moldova.  

Wat staat daar te gebeuren. 

● Lokalen inrichten voor activiteiten met de kinderen; 

● Inrichten van sanitaire voorzieningen, waar ook de plaatselijke bewoners gebruik van 

kunnen maken (douches, wasmachines); 

● Inrichten van een gemeenschapskeuken;  

● Plaatsen van ramen; 

● Aanbrengen van omheining rond het domein; 

● Aanleggen van een waterput om het gebouw te voorzien van stromend water. 

We zullen dit niet allemaal kunnen uitvoeren maar wij doen ons best en God doet de rest. 
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Polo’s RESCUEd 

Tijdens het overleg met de kerngroep werden de polo’s voorgesteld!!  Deze zullen gedragen 

worden tijdens de activiteiten van RESCUEd. Details volgen per actie die we ondernemen. 

 

 
 

Sponsoring 

Door de aansluiting bij 4M hebben we een nieuwe rekening verworven. Alle toekomstige 

sponsoracties zullen volgend rekeningnummer vermelden: BE52 0019 3178 5009. Vermeld 

altijd voor welke actie je sponsort, dan zorgen wij dat het geld goed besteed wordt. 

Sponsoren voor onze algemene werking kan ook altijd. 

Tot op heden zijn alle giften integraal naar de opgegeven acties gegaan. We merken echter 

dat er wat algemene kosten komen opdagen. Zo zijn er de bankkosten en het idee om ons 

als team herkenbaar te maken door allen hetzelfde t-shirt te dragen als we op verplaatsing 

gaan. Daarom zullen we van toekomstige stortingen 8,88% aan de kant houden om deze 

algemene kosten te dekken.  
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Financiën 

Sponsoren kan een mens een goed gevoel geven maar het lijkt ons als kleine 

hulporganisatie net zo logisch om dan ook even aan jullie te laten weten wat we met jullie 

duur verdiende centen hebben gedaan. Daarom dit kleine overzicht van onze inkomsten en 

uitgaven (sinds opstart vorig jaar tot eind juli 2022): 

 

 

Contact 

De staff van RESCUEd Team bestaat op dit moment uit volgende vier mensen: 

- Jakob Van der Heide 

- Nick Savoye 

- Joachim Houwen 

- Wouter Vandebuerie 

 

Loop je ons tegen het lijf, spreek ons dan gerust aan. Tref je ons niet en wil je ons 

contacteren dan kan dat altijd via ons e-mail adres rescued@4mbe.com. 

Praktische afspraken voor zowel de grote als de kleine noden regelen we via een 

Whatsapp-groep met jawel, de naam ‘RESCUEd Team’. Krijg je deze nieuwsbrief in handen 

en denk je ‘daar wil ik deel van uitmaken’ stuur ons dan even een mailtje. Wij bezorgen je 

een link die je toegang verschaft tot deze Whatsapp-groep. 
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