
Rondzendbrief 
Daan & Debora de Groot 

Vanuit een provisorisch ingericht kantoor beginnen we aan de nieuwsbrief. Het is tweede paas-
dag in Roemenië. Zojuist hebben we onze laatste lading spullen uit onze tijdelijke woning ge-

haald. 4 april zijn we verhuisd en kunnen we zeggen dat we ons eigen plekje hebben. 4 april wa-
ren we ook 10 jaar getrouwd. Het is eindelijk lente. Donderdag vliegen we naar Nederland.  
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" Gebedspunten "  
 

• Dank voor de verhuizing en dat we nu onze eigen plek hebben 

• Dank voor de volwassen teams de zelfstandig konden werken 

• Bid voor een goede tijd in Nederland 

• Bid dat Debora haar leidende rol binnen Coming Home vorm kan gaan geven 

• Bid dat Roman Works voldoende inkomsten uit verkopen gaat krijgen 

• Bid voor financiele steun uit Nederland om in ons Levensonderhoud te kunnen 

voorzien 

stad. Dichterbij school, werk en kerk. Daarnaast 
kunnen we in en om het huis de komende jaren 
heerlijk klussen. 

Projecten 

Ondanks dat we ons niet volledig konden 
concentreren op de projecten hebben onze collega’s 
het werk zelfstandig goed opgepakt. Oké… de 
laatste weken merkten we wel lichte irritatie over het 
gebrek aan groei en de leiderschap die daarvoor 
nodig is bij het Coming Home team. Het Roman 
Works heeft vooral verkopen nodig in Nederland en 
in Roemenië om te kunnen draaien. Met hangen en 
wurgen kunnen we iedere maand de salarissen 
betalen maar meer power zat er niet in om ons op 
de verkopen te richten. 

Bij Coming Home hebben we een sociaal werker in 
dienst genomen die haar proeftijd niet heeft 

Update verhuis perikelen (Daan) 

Langer dan gehoopt maar uiteindelijk is het toch 
gelukt! We zijn verhuisd! Het huis is leefbaar en we 
hebben alles. Wel moet er nog veel afgewerkt 
worden.  

De laatste maanden waren lastig. Misschien zelfs 
zwaar te noemen. Onze tijdelijke woning lag buiten 
de stad. Zo’n beetje tussen onze projecten in. We 
moesten altijd goed plannen en dan alsnog veel 
rijden. In de zomer en het najaar was dat goed te 
doen en hebben we een geweldige tijd gehad in 
Pasareni. Maar in het nieuwe jaar kwam het 
verbouwen en opknappen van het huis erbij. Onze 
collega Csaba had vakantie opgenomen om ons te 
helpen in het huis en dat betekende dat de 
werkplaats chef bij Roman Works afwezig was. Dat 
is nu allemaal voorbij. We wonen weer dichtbij de 
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volgemaakt omdat ze niet echt een klik had met het 
werk en de doelgroep. Daarom hebben we Irenke (zie 
vorige nieuwsbrief) fulltime in dienst genomen 
waarmee ons team weer compleet is. Wat we missen 
is de administratieve en juridische kennis om ons 
project naar een hoger niveau te brengen. Debora zal 
proberen hierin stappen te gaan maken en we hopen 
ook dat onze teamleden hierin kunnen groeien.  

Inloopproject (Daan) 

Het inloopproject draait stabiel door. Petri heeft een 
cursus om mediator te worden afgerond en is nu bezig 
om al het papierwerk daarvoor rond te krijgen.  

Het profiel van de bezoekers zien we veranderen. In 
de beginjaren waren het vooral tienerjongeren die 
naar het inloophuis kwamen. Deze jongens zijn of aan 
het werk, of zitten in de gevangenis. Een paar komen 
nog regelmatig maar ze zijn zover heen dat een 
normaal gesprek soms lastig is. De laatste tijd zien we 
meer volwassen mannen en vrouwen die om 
verschillende redenen bij de onderkant van de 
samenleving horen. Werkloos, financiële problemen, 
echtscheiding en drank zijn enkele redenen. De 
doorstroom bij deze doelgroep is iets groter omdat ze 
vaak al een leven achter de rug hebben. Sommigen 

krabbelen na een paar dagen of weken al weer op. Al 
dan niet met hulp van Petri of Jeno. Anderen blijven 
langer hangen omdat ze zich thuis en welkom voelen.    

Educatieproject (Debora) 

Nog een paar maanden en het schooljaar is al weer 
voorbij. We hebben veel dingen geleerd dit jaar en 
denken alweer aan het nieuwe seizoen. Welke nieuwe 
kinderen moeten er komen. Is het haalbaar om 

nieuwe kinderen toe te voegen? Doordat we in een 
overheidsproject zitten moeten we aan een aantal 
criteria voldoen. Dit kan frustraties geven. Er zijn een 
aantal kinderen die beter nog een jaar over kunnen 
doen maar dat zou betekenen dat de kinderbijslag 
minder wordt of wordt stopgezet. Daarnaast blijven 
we altijd verschillende niveaus tussen de kinderen 
hebben omdat klas 1 tot klas 4 in één groep zitten en 
we twee schooljaren in één schooljaar moet doen.  
En... wat gebeurd er met de kinderen die dit jaar 
overgaan? Ze kunnen naar een vervolg project. Maar 
hoe is het onderwijs daar? Zullen de kinderen zich 
daar geliefd voelen zoals ze dat bij ons doen. Een 
hoop vragen maar ook veel mooie dingen. We zien 
kinderen groeien. We zouden zoveel meer met ze 
kunnen doen alleen is daar is op dit moment geen 
mankracht voor. Er is veel gebed en wijsheid nodig, 
met name voor Betty en Irenke die dagelijks met deze 
kinderen werken. Soms zouden we zo graag snel 
resultaat willen zien maar helaas gaat dat niet. Kleine 
stapjes, één voor één. Met God aan onze zijde gaat 
dat goed komen. Hij gaat met ons mee! 

Roman Works (Daan) 

Zoals geschreven moeten we ons de komende tijd 
vooral richten op de verkoop van producten om 
inkomen te genereren. Bijna een jaar hebben we 
contact gehad met een bedrijf in Nederland om 
mogelijkheden te onderzoeken om pallets op grotere 
schaal te recyclen. Voor nu hebben we dit op de lange 
baan geschoven. De marges zijn erg klein en om met 
kleine marges te werken is het belangrijk om efficiënt 
te werken. Dat is in Roemenië direct de grootste 
uitdaging. Nederlandse bedrijven kunnen voor 
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dezelfde prijs werken omdat ze veel efficiënter zijn. 
Om ook in Roemenië te kunnen verkopen zijn we de 
markt opgegaan met producten voor bloemenwinkels. 
Er zijn veel bloemenwinkeltjes in Roemenië en met 
een paar hebben we contact gehad. We merkten dat 
er veel interesse is voor bloembakjes die met de 
bloemen of planten erin verkocht kunnen worden. 
Alleen hebben we nog niet de tijd gehad om deze 
markt goed te bewerken. Iets wat voor de komende 
maanden op de planning staat.  

Gezin (Debora) 

Als we eind april terugkomen uit Nederland gaan we 
onze nieuwe draai proberen te vinden. Ons leven beter 
organiseren is één van de doelstellingen voor de 
komende maanden.  

Met Anna en Gideon gaat het goed. Anna kan zich 
goed verstaanbaar maken in het Roemeens en 
daarnaast leert ze ook Engels op de kleuterschool wat 
ze erg leuk vindt. In maart heb ik haar ingeschreven 
voor het basisonderwijs. In september hoopt ze naar 
‘clasa 0’ te gaan, en daar is ze ook aan toe. Soms is 
het confronterend om te zien dat ze qua niveau nu 
bijna op hetzelfde niveau zit als kinderen die voor het 
eerst naar het educatieproject komen. Maar dan met 
10 jaar leeftijdsverschil. Gideon gaat steeds meer 
praten in het Roemeens. Als hij eenmaal ontdooit is 
praat hij honderduit. Het is een bijdehand en 
ondeugend mannetje die je goed in de gaten moet 

 

houden. Ook hij heeft het erg naar zijn zin op de 
kleuterschool. Waar het in het begin moeilijk was om 
aan te passen kan hij nu goed meekomen. Soms 
vragen ze wel eens naar Nederland en wanneer we er 
weer naar toe gaan. Met name als er bezoek uit 
Nederland is geweest. Ze weten dat ons leven hier is. 
Nederland is voor hen vakantie, waar je lekker niet 
naar school hoeft en mag logeren bij de opa’s en 
oma’s. Soms overweldigt mij wel eens de gedachte 
over hoe de toekomst zal lopen. Of de kinderen mee 
zullen komen straks als ze naar school gaan, of ze 
alles in het Roemeens zullen begrijpen, of ze vriendjes 
zullen maken, etc. Maar dat zal niet heel anders zijn 
voor moeders die in Nederland wonen. Ik denk dat 
dat loslaten heet… 

Tot slot 

Donderdag hopen we naar Nederland te vliegen. 
Zaterdag 14 april zijn we aanwezig op de 
voorjaarsmarkt in en om de Rehobothkerk in Krimpen 
aan den IJssel. Met een kraam met houten producten 
en om 11.30 en om 13.30 geven we een presentatie 
van een half uur in de bovenzaal van de 
Rehobothkerk. Tijdens dit half uur laten we twee 
filmpjes over ons werk zien en willen we vooral 
ingaan op dit onderwerp: ‘Komt hulp aan?’.  
Tot ziens.  

 

Stichting Coming Home! betaalt geen salaris aan Nederlandse vrijwilligers. Ons 

levensonderhoud bestaat uit giften. Velen sponsors hebben ons werk al mogelijk 

gemaakt, ook u kunt iets bijdragen aan onze roeping door ons te steunen en een 

eenmalige of maandelijkse gift over te maken naar rekeningnummer: 

NL26RABO0134578163 t.n.v. Stichting Coming Home, Krimpen a/d IJssel, o.v.v. 

‘Daan en Debora’. U, die ons al jaren steunt, hartelijk bedankt! 

Correspondentieadres: Hofje van Gratie 18, 2926RD, Krimpen aan den IJssel  

Steun en sponsoring 
U kunt ons vooral structureel steunen door voor ons te bidden! 


