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Kära Vänner och Understödjare!
Transport till Rumänien – det ena undret efter det andra!
Så var det då återigen dags för en transport till Stiftelsen Brödets sex
kontakter i Rumänien. Det var bråttom att få iväg sändningen eftersom den fina utrustning som Lidingö sjukhus erbjudit måste hämtas
snarast möjligt. Det gällde massagebänkar, duschbänk, elektrisk
lyftanordning, rullatorer m.m. som Rehabiliteringssjukhuset i Borsa
var i stort behov av och mycket gärna ville ha. Maria kontaktade
olika transportfirmor. Men när vi fick höra att första firman förbjudit
sina chaufförer köra genom Europa p.g.a. coronaviruset blev vi bestörta! Vad skulle vi göra? Men ett par timmar senare ringde en annan
firma och erbjöd hämtning på fredag. Vilket under! Ja, tack, sa vi. Då
kom nästa hinder. Stora hissen på Lidingö sjukhus var ur funktion
och det var alltför tunga saker att bära i trappor. Vad skulle vi göra?
Men efter ett par timmar kom beskedet, att hissen var lagad! Vilket
under! Men tidigt på fredag morgon kom ytterligare ett bakslag.
Långtradaren som var på väg till Stockholm hade p.g.a. svår halka på
E4:an råkat ut för en trafikolycka och båda chaufförerna hade förts till
sjukhus. Stiftelsens medhjälpare som var på väg för att hjälpa till med
lastningen fick stoppas. Vad gör vi nu? Men så fick Maria dels beskedet att chaufförernas skador inte var alltför allvarliga, dels att en
annan långtradare kunde komma måndag morgon! Och tolv personer
kom med kort varsel och hjälpte till med lasten! Det var flera under!
Tack vare flinka, starka och snabba medhjälpare gick lastningen både
i Stockholm och på Lidingö snabbt. Och nu har vi fått veta att Borsa,
Bogdand, Cluj, Ciumeghiu, Excelsior och Voivodeni fått sin beskärda
del av allt som skänkts. Vi pustar ut i stor tacksamhet och säger
Varmt tack till alla.
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