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Veel lessen zijn geleerd over hoe te helpen of hoe juist niet te helpen.  
Relatie en persoonlijke betrokkenheid zijn belangrijk in het verlenen van 
hulp. Goederen en financiën zijn niet altijd het juiste antwoord op materiële 
nood. Zowel bij de gever als bij de ontvanger is in iedere specifieke situatie 
een doordacht lange termijn plan nodig. 

Daan en Debora weten het hulpaanbod te vertalen naar een juiste manier van 
geven. Zij begrijpen de Westerse cultuur maar zijn ook al jarenlang onderdeel 
van de Roemeense samenleving. Zij vormen de brug tussen twee culturen en 
willen dit de komende jaren uitbouwen.

Daan en Debora zien hun roeping 
blijvend bevestigd. Wat begon met een 
inloophuis is uitgegroeid tot meerdere 

activiteiten die zich richten op de allerarmsten in en om Targu Mures.  
Het verlangen van D&D is om hun jarenlange ervaring om te zetten in 
goede ontwikkelingswerk projecten met lange termijn resultaat. 

Het gezin van Daan en Debora leeft van giften. Op deze manier ligt er 
bij de verschillende projecten geen financiële druk. Door hun aanwezigheid 
komt het hulpaanbod vanuit westerse landen op de goede en juiste manier 
terecht. U kunt onderdeel worden of blijven van het missionaire werk door 
een eenmalige of periodieke gift te geven. Bedankt voor uw bijdrage! 

...en verder!
relatie en persoonlijke 
betrokkenheid
lange termijn
brug tussen twee culturen
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Daan en Debora geven 
leiding aan de Roemeense 
stichting Coming Home. 

Dagelijks gaan de deuren van het inloophuis open om mensen aan de rand van 
de samenleving te ontvangen. Een maatschappelijk werker en straatwerker 
zorgen voor de dagelijkse gang van zaken. Door het ‘tweede kans programma’ 
krijgen 20 kinderen alsnog een kans om naar school te gaan. Twee 
gediplomeerde onderwijzeressen zijn hier dagelijks verantwoordelijk voor. 

Daan geeft leiding aan  
de Roemeense stichting  
Roman Works. 

Dit project is gevestigd in een 
dorpje dichtbij Targu Mures en 
richt zich op werkgelegenheid 
en re-integratie. In de werkplaats 
worden producten gemaakt van 
pallethout. In een kas worden 
bloemen en planten geteeld 
en een huis is gerenoveerd tot 
kantoor met appartementen om 
mensen onderdak te geven.

Roman Works
werkgelegenheid
re-integratie
werkplaats hout,
kas, renovatie huis

Naast deze twee projecten hebben Daan en Debora veel tijd besteed aan 
het opbouwen van een netwerk van personen en organisaties in Roemenië. 
Dit om ervaringen te delen, projecten samen te doen en hun aanwezigheid 
van zo’n groot mogelijke impact te laten zijn. 

Netwerk opbouwen

2008 tot nu...
In 2008 vertrokken Daan en Debora met een missie. Een droom van 
velen betrokkenen bij het werk van Coming Home werkelijkheid maken. 

Coming Home
inloophuis
maatschappelijk werker
straatwerker
onderwijs voor kinderen


