
Rondzendbrief 
Daan & Debora de Groot 

‘10 jaar in Roemenië’ en ’komt hulp aan?’ Dat waren de onderwerpen waarover we spraken tij-
dens ons voorjaars bezoek aan Nederland. Verschillende mogelijkheden deden zich voor waarin 
we konden terugblikken op de jaren die achter ons liggen en de jaren die gaan komen. Met na-
me die genoemde vraag; ‘komt hulp aan?’ is een vraag die we steeds vaker stellen en waar we 

de komende periode een antwoord en oplossingen voor willen vinden.   
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" Gebedspunten "  
 Dank voor de verhuizing en de voortgang van de renovatie 

 Dank voor goede gesprekken en leuke contacten in Nederland 

 Bid voor structurele financiële steun voor ons levensonderhoud en voor de projecten 

 Bid voor wijsheid voor Debora met uitzetten van een visie en het maken van nieuwe 

plannen voor de Coming Home projecten  

 Bid voor wijsheid voor Daan als het lastig blijkt om stabiele medewerkers te vinden 

voor het Roman Works werk project 

 Bid voor Anna als ze binnenkort naar een echte Roemeense school gaat 

veranderingen in de projecten. Zoals het opbouwen 
van het educatie project en het werkproject. Er zijn 
teamleden vertrokken en er zijn teamleden 
bijgekomen. Debora is weer dagelijks gaan werken. 
Daarnaast is er ook veel aandacht besteed aan het 
zoeken van leningen om een huis te kunnen kopen. 
Daarbij kwamen nog twee verhuizingen en het woon 
klaar maken van ons eigen huis. Communicatie en 
fondswerving is hierdoor achtergebleven mede 
omdat er voldoende reserves waren.  

Na tien jaar wordt het steeds lastiger om inspiratie 
te vinden om over te schrijven. Zeker voor 
persoonlijke fondswerving. Veel is al eens 
beschreven en over jezelf schrijven is niet makkelijk. 
Voor ons niet in ieder geval.  

Inkomsten uit sponsoring 

Niet vaak beginnen we met inkomsten uit sponsoring 
als onderwerp. Dit omdat het niet nodig is en omdat 
we de afgelopen jaren altijd konden rondkomen. Een 
paar weken terug liet onze penningmeester weten 
dat de reserve flink is geslonken. Eén keer eerder in 
2015 stonden onze reserves laag. Nadat we hierover 
hebben geschreven trokken de sponsorinkomsten 
weer aan. Jarenlang bestaat een derde van onze 
inkomsten uit vaste giften en de rest uit eenmalige 
giften. Sommigen van deze eenmalige giften kunnen 
voor maanden vooruit aan zekerheid zorgen. Als 
deze giften uitblijven slinkt de reserve weer snel.  

Voor een groot deel is het achterblijven van 
inkomsten te verklaren. In de afgelopen twee jaar 
hebben we veel tijd en energie gegeven aan de 

Een Roman Works opdracht voor een lokaal bedrijf 



www.daan-debora.nl 

Voor de komende maanden gaan we samen met het 
team van Coming Home (Nederland) werken aan het 
verbeteren van de communicatie en nadenken over 
een effectieve manier van fondswerven voor zowel de 
projecten als ons persoonlijk levensonderhoud. 

Tot die tijd vertrouwen we erop dat de achterban die 
we in de afgelopen 10 jaar hebben opgebouwd ons 
niet in de steek zal laten. Mocht u dus een 
mogelijkheid vinden om ons werk onder de aandacht 
te brengen of om zelf uw bijdrage te verhogen in 
frequentie of hoeveelheid dan bevelen we dat van 
harte bij u aan.  

Waarom? 

Op de volgende pagina’s willen we kort uitleggen 
waarom uw betrokkenheid bij de projecten en bij ons 
als projectleiders waardevol is en impact heeft.   

Om te beginnen hebben we dit voorjaar twee korte 
filmpjes uitgebracht over ons werk. Kijk op www.daan-
debora.nl/blog/video om deze te bekijken. Echt een 
aanrader! 

Op onze pagina www.daan-debora.nl/blog/over-ons 
vind u de folder: “bruggenbouwers tussen West en 
Oost-Europa”. Deze is ook in gedrukte versie te 
verkrijgen. Laat het even weten via een mailtje of aan 
iemand van de thuisfrontcommissie en we zorgen dat 
u één of meerdere exemplaren ontvangt.   

Komt hulp aan? 

Zoals in de intro beschreven, hebben we tijdens ons 
voorjaarsverlof op meerdere plaatsen over deze vraag 
mogen spreken. Er wordt veel hulp verleend. Uit een 
goed hart en met goede bedoelingen. Echter is dat 
niet altijd de juiste hulp. Onze ervaring is dat het 
regelmatig niet de juiste hulp is. Wij zijn daar mede 
debet aan. Door de jaren heen hebben we veel fouten 
mogen maken en ervan kunnen leren. Deze ervaring 
proberen we nu in de praktijk te brengen. Dat is een 
meerwaarde van het jarenlang wonen in één land. We 
kennen de cultuur, we kennen de mensen en we 

hebben op langere termijn kunnen zien wat de impact 
is van verschillende soorten van hulpverlening. Het 
soort hulpverlening dat we het meeste zien heeft 
helaas de minste impact en vaak een verkeerde 
impact. Dan hebben we het over materiele hulp in de 
vorm van kleding, voedselpakketten, meubels en het 
bouwen van huizen. Materiele hulp is niet verkeerd in 
zichzelf, maar heeft vaak niet het gewenste resultaat 
op lange termijn.  

Coming Home project 

Wat begon als een droom is nu uitgegroeid een 
dagelijks inloop programma. Jeno ontvangt iedereen 
op zijn vaderlijke en warme manier. Petri motiveert de 
bezoekers om hun leven te veranderen door werk te 
zoeken of door hen te begeleiden in de aanvraag van 
een pensioen of een uitkering. Het afgelopen jaar 
heeft Petri ook een opleiding gedaan om mediator te 
worden. Inmiddels is hij gediplomeerd en 
geautoriseerd en kan hij officieel bemiddelen voor 
personen met juridische problemen. In de praktijk 
betekent dat bezoekers van ons programma die een 
rechtszaak voor bijvoorbeeld diefstal tegen zich 
hebben lopen bij Petri terecht kunnen. Petri probeert 
dan te bemiddelen tussen de delinquent en de 
benadeelde om zo een zware straf te voorkomen.  

Educatie project 

Het begon ook als een droom. Twee collega’s zijn nu 
fulltime aan het werk om kinderen een kans te geven 
alsnog de lagere school af te maken. Deze week 
hebben we te horen gekregen dat de school waar we 
mee samenwerken ook nog eens twee leraressen 
heeft aangenomen om deze kinderen les te geven. 
Onze collega’s Betty en Irenke kunnen zich hierdoor 

richten op het coachen van deze leraressen en op 
huiswerkbegeleiding. Het komende seizoen zal de 
impact dus verdubbelen.  

Terugblik 

Als u ons of stichting Coming Home volgt via social 
media heeft u verschillende activiteiten voorbij zien 
komen. Het hoogtepunt was natuurlijk het kamp 
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waarbij we met 11 kinderen van het educatie project 
naar Sovata zijn geweest. Het was fijn om op deze 
manier een relatie met hen te kunnen opbouwen. 

Vooruitblik 

Het komende jaar zal voor ons het doel bij Coming 
Home ten eerste teambuilding zijn. Doordat we twee 
projecten in een stichting hebben merken we dat het 
moeilijk is om tijd voor elkaar te nemen. Ten tweede 
willen we professioneler gaan werken. Visie bijstellen, 
nieuwe doelen stellen, andere projecten bezoeken en 
conferenties bezoeken. Onderzoeken hoe we de 
projecten kunnen laten groeien, zonder dat we onze 
roeping en het hart voor het werk verliezen.  

Persoonlijk 

Anna en Gideon hadden half juni al zomervakantie, 
terwijl wij gewoon werkten. Gelukkig hebben we 
verschillende vrienden waar we af en toe de kinderen 
naartoe konden brengen. Anna heeft haar 
kleuterperiode nu afgerond. Op 10 september zal ze 
echt naar school gaan. Iets waar ze al heel lang naar 
uitkijkt en heel trots op is. Onlangs heeft ze haar 
eerste tand gewisseld. De school is vlakbij ons huis, 
maar lopend helaas niet te doen. Gelukkig ligt het wel 
op de route naar het Coming Home kantoor toe. 
Gideon gaat naar de tweede klas van de kleuterschool 

 

in het centrum van Targu Mures. Naar deze kleine 
christelijke kleuterschool gaan ook een aantal 
kinderen vanuit onze kerk. Het is een bewuste keuze 
van ons om hem daar te laten blijven, ook al zal het 
logistiek gezien met ophalen weleens lastig zijn.  

In de afgelopen maanden zijn de werkzaamheden in 
het huis verder gegaan. Momenteel wordt het huis 
van buiten geïsoleerd en geverfd. Komende week 
gaan we nog een paar dagen naar de Roemeense 
zwarte zee kust om zo uitgerust en hopelijk 
bijgebruind aan de nieuwe uitdagingen in de 
projecten te beginnen.  

 

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! 


