
Rondzendbrief 
Daan & Debora de Groot 

Met dat de feestmaand begonnen is, is het tijd voor een nieuwsbrief. Als alles goed blijft gaan, 
zal gezinsuitbreiding de maand december overheersen. Dus voordat we in de tunnel van herstel-
len, luiers, gebroken nachten, kraambezoek, kerstfeest, etc. verdwijnen brengen we je via deze 

weg graag op de hoogte van de dingen die zijn gebeurd in de afgelopen maanden.  
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" Gebedspunten "  
• Dank en bid voor de zwangerschap van Debora. Het kindje is aan de kleine kant.  

• Bid voor de bevalling d.m.v. keizersnede. 

• Bid voor Anna. Ze heeft kleine klachten. Onderzoeken leveren niets op. Het kan iets 

zijn, het kan ook een manier zijn om aandacht te vragen. 

• Bid voor het Roman Works project. De laatste maanden ziet we dromen uitkomen. De 

groeit brengt ook weer uitdagingen met zich mee. 

• Dank dat we dit jaar in ons levensonderhoud konden voorzien. 

 

privé kliniek de keizersnee te laten uitvoeren. Dit is 
niet mogelijk als het kindje te klein is.  

Een veelgestelde vraag is of we het kinderkamertje 
al afhebben. Het standaard antwoord is: Die hebben 
we niet. In het begin slaapt de baby bij ons op de 
kamer en zodra ze er aan toe is gaan we de 
kinderen over twee slaapkamers verdelen. Op dat 
moment beslissen we wie bij wie. Logisch is een 
meisjes en jongens kamer maar Anna heeft al veel 
huiswerk dus wellicht houden we de jongste twee bij 
elkaar.  

Anna is begonnen met de eerste klas (vergelijkbaar 
met groep 3 in NL). Soms is het een strijd om door 
de hoeveelheid huiswerk heen te worstelen. Zeker 
omdat ze het concentratievermogen van haar vader 
heeft geërfd. Niet veel ;-) De eerste weken gingen 

Zwangerschap 

Debora is gezond zwanger en er zijn geen 
noemenswaardige problemen geweest. Nu de laatste 
weken beginnen, wordt het zwaarder. In en 
uitstappen van de auto gaat lastiger. Ze is sneller 
moe. De baby ligt in een stuitligging en vanuit die 
houding weten baby's hun moeder goed te raken 
met hun schopjes. Sinds vorige week heeft Debora 
haar taken bij Coming Home overgedragen en Daan 
zal het de komende maanden voor zijn rekening 
nemen. De arts maakte zich zorgen over het gewicht 
van ons meisje in de buik. Het is nog aan de lage 
kant. Daarom probeert Debora de laatste dagen veel 
te rusten en meer te eten en te drinken om zo de 
groei te stimuleren. Het is onze wens om in een 
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erg goed en de juffrouw gaf complimenten over haar 
voortgang. De laatste weken merken we dat het wat 
minder gaat. Ze is veel moe, klaagt over kleine pijntjes 
zoals hoofdpijn en buikpijn. Onderzoeken bij de 
kinderarts hebben tot nu toe niets opgeleverd.  

Terugblik zomer 

In de zomerperiode hebben we twee groepen 
ontvangen. Samen met een Coming Home groep 
hebben we dagkampen georganiseerd voor kinderen 
van het educatie programma. We konden een ruimte 
gebruiken in een leegstaande school vlakbij de straat 
waar de zigeunerkinderen wonen. Het hele Coming 
Home team aangevuld met Roman Works collega Pal 
hebben vijf dagen lang de kinderen vermaakt. Het was 
minder intens dan een kamp en we konden meer 
kinderen bereiken. Kinderen die moeite hebben om 
zich te gedragen kregen toch een kans om erbij te 
zijn. Als het toch niet ging konden we ze alsnog naar 
huis sturen.  

De tweede zomergroep kwam uit Bergschenhoek. 
Ongeveer 30 jongeren plus begeleiding kwamen 
werken in en om het huis van het werkproject. 
Daarnaast werd er geklust bij onze collegaprojecten 
van Talita (Jorine) en Timulazu (Evi) die zich in de 
buurt van het werkproject in Chirileu bevinden.  

 

Inloophuis — hart van Petri en Jeno 

Voor de nieuwsbrief van Coming Home schreven Petri 
en Jeno een brief over hun motivatie en de nood die 
er nog steeds onder veel kwetsbare personen in onze 
stad. Dit mede n.a.v. onze vragen of het inloophuis 
nog ‘nut’ heeft: Hierbij enkele ‘quotes’: 

“ We mogen niet vergeten dat veranderen veel tijd en 
inzet kost zowel van ons als van degene die we 
proberen te helpen. Ik wil niet opgeven maar 
doorgaan met het helpen en bemoedigen van mensen. 
Wellicht vallen ze terug en vinden we dat niet leuk. 
Echte hulp is om door te gaan waar anderen opgeven.  

Heel belangrijk om te weten is, dat als wij als stichting 
er niet waren, het leven van veel mensen er heel 
anders uit had gezien. Veel mannen en jongens 
hadden geen kans gehad op werk. Veel van onze 
bezoekers hebben nooit een vader en een moeder 
gehad die hun leerden om te leven en voor zichzelf te 
zorgen. Nooit in hun leven zijn ze bemoedigd in de 
keuzes die ze maakten.  

De meeste van onze bezoekers hebben niemand in 
hun leven dan ons. Dat zien we als ze in het 
ziekenhuis, in de gevangenis of in een 
verzorgingstehuis komen. Nooit krijgen ze bezoek. 
Alleen van ons. We hebben voorbeelden genoeg. 

Victor met een geamputeerd been in een verpleeghuis 
in Reghin. Emil, na jaren lang op straat, eindelijk in 
een verzorgingshuis. Andras en Fefe die in de 
gevangenis zitten en zo kan ik nog wel even doorgaan 
met voorbeelden.  

Het is een gevecht maar we zijn meer dan 
overwinnaars door Jezus Christus. Wij zijn niet 
degene die beloond worden maar kijken vooruit. We 
lijken op zaaiers die met zweet en tranen zaaien en 
dan wachten op de oogst. De oogst zal komen al kan 
dat nog even duren. Het liefste willen wij zaaien en 
gelijk oogsten maar zo werkt dat niet. Als we geduld 
hebben en niet van vermoeidheid omvallen zullen we 
oogsten staat in de Bijbel (Galaten 6 : 9)  

Het werk wat we doen is niet ons werk maar Gods 
werk. Wij zijn nederige dienaars die Zijn stem 
gehoorzamen en Hij heeft alles in zijn hand.”  

 

 

 

Huiswerkprogramma in het inloophuis 
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Educatie project 

In onze vorige nieuwsbrief schreven we over een 
mogelijke nieuwe locatie. Al in de zomermaanden 
kwam ook onze collega Betty met het nieuws dat ze 
zwanger was. Omdat het werken met 
zigeunerkinderen een gezondheidsrisico met zich 
meebrengt heeft ze al eerder zwangerschapsverlof 
gekregen. Voor ons was dit ook een signaal om rustig 
aan te doen in deze periode. Geen vervanger voor 
Betty deze winter. Geen grote nieuwe plannen, 
samenwerkingen en uitbreidingen dus. De contacten 
liggen er. Lokale ondernemers lijken bereidt om mee 
te investeren in een educatieproject. Dus in het 
nieuwe jaar liggen er genoeg kansen om dit verder op 
te pakken.  

Irenke blijft assisteren in de Roma klassen in twee 
verschillende scholen. In de middag helpt ze kinderen 
met het maken van hun huiswerk in het inloophuis. 
Hiervoor hebben we een mooi lokaal ingericht. 
Daarnaast zorgt ze dat kinderen zijn voorzien van 
kleding, schoenen, medicijnen en andere zaken die 
een kind nodig heeft om naar school te gaan.  

Roman Works 

Begin juni hebben we voor ons werkproject een jonge 
man (Barni) aangenomen die zelf al als hobby met 
pallets en hout werkte met de merknaam ‘Recycl’Art’. 
Zijn salariskosten moesten we uit de verkoop zien te 
halen. En er is goed nieuws! Het is de eerste maanden 
gelukt! Zijn salaris konden we iedere maand betalen 
uit eigen inkomsten. Langer dan twee jaar kwam 80% 
van onze maandelijkse omzet uit verkopen aan één 
partner bedrijf. Sinds september hebben we niet meer 
aan dit bedrijf geleverd maar is de omzet 3x zo hoog. 
Oké, winst wordt er nog niet gemaakt. Maar het feit 
dat er markt is voor de ‘op maat gemaakte’ producten 
geeft hoop. Opeens maken we kledingkasten, 
keukens, tv meubels, bedden, boekenkasten en 
andere spullen op aanvraag. Een bijkomende voordeel 
is dat ik (Daan) er bijna niets aan hoef te doen. 

Verkoop, calculaties, productie, inkopen, afleveren, 
alles wordt gedaan door het team. Op dit moment 
komt dit ook goed uit omdat ik nu bij mijn gezin en 
Coming Home nodig ben.  

Vanaf 1 januari komt ook Csaba op de loonlijst van de 
stichting. Tot nu toe werd zijn salaris door een lokale 
ondernemer betaald. Dat Csaba nu in dienst komt is 
gelijk de volgende uitdaging. Want dat betekent dat 
we binnen een halfjaar van 1 salaris naar 3 salarissen 
gaan. De kosten gaan omhoog terwijl het aantal 
arbeidskrachten hetzelfde blijft. Dat betekent 
efficiënter werken, meer verkopen, meer vragen voor 
onze producten en dus ook nog betere kwaliteit 
leveren.   

Zo werken we verder om de droom, die we met 
Roman Works hebben, in vervulling te laten gaan. 
Arbeidsplaatsen creëren, lef tonen, mooie producten 
maken, ons verhaal vertellen. Als het moeilijk is de 
handen vouwen en als het goed gaat naar boven 
wijzen. Ondernemen tot Zijn eer!  

De afgelopen weken hebben we gesprekken gevoerd 
met Bonus Pastor, een christelijke afkick kliniek, om 
het huis naast de werkplaats te gebruiken als transitie 
huis. Personen die klaar zijn met hun therapie maar 
nog geen plaats hebben in de maatschappij kunnen 
tijdelijk in het huis komen wonen en hand en 
spandiensten verlenen in en om de werkplaats.  

Roma Workers Group  

In het najaar hebben we weer regionale en nationale 
bijeenkomsten georganiseerd voor de ‘Roma Workers 
Group’. Een netwerk van organisaties en personen die 
met Roma en/of zigeuners werken. In de stad 
organiseren we iedere drie maanden een 
gebedsbijeenkomst. Eén keer per jaar komen we op 
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landelijk niveau bij elkaar. Inmiddels ben ik één van de 
organisatoren geworden samen met enkele andere 
projectleiders uit o.a. Cluj en Arad. Dit jaar waren we 
weer blij verrast met de opkomst. Enkele terugkerende 
bezoekers hadden zich niet ingeschreven en met een 
lichte twijfel reden we naar het dorp Floresti net naast 
Cluj Napoca. Ik opende de bijeenkomst en ik zag een 
volle zaal. Meer dan 45 personen waren bij de opening 
aanwezig. Ongeveer de helft was nieuw. Mensen 
waren open, wilden vertellen over hun ervaringen, 
zochten naar contact met gelijkgestemden. Vanaf het 
begin was er een open en ontspannen sfeer. In mijn 
voorbereiding wilde ik de nadruk leggen dat het geen 
officiële, spectaculaire conferentie is waar je helemaal 
suf geworkshopt vandaan gaat. Ons doel is om als 
vrienden elkaar te ontmoeten. Om verhalen te 
vertellen die je liever niet aan sponsors verteld. 
Verhalen van mislukkingen, moeilijke momenten en 
twijfel. Eerlijk gezegd, gebruikte we die insteek ook als 
een soort excuus omdat we geen spectaculaire 
sprekers hadden uitgenodigd. Maar juist die sfeer 
bleek de juiste. De avond hebben we gebruikt om met 
elkaar God te aanbidden door muziek, de projectleider 

 

uit Cluj hield een korte overdenking en daarna hebben 
we voor elkaar gebeden. Mannen voor mannen, 
vrouwen voor vrouwen. Juist in die eenvoud zat de 
grootste bemoediging. 

En terwijl ik meerdere keren voor die zaal stond 
tijdens de bijeenkomst voelde ik me klein worden en 
kon niet anders zeggen dan ”Vergeef me mijn 
kleingelovigheid. Ik kwam aan met een lichte twijfel 
en allerlei logische verklaringen waarom het dit jaar 
wellicht wat minder zou zijn. Maar ik ben niet degene 
die de show maakt, U (Heere) bent degene om Wie 
het gaat. Vergeef me.” Ik zag de rust, de vriendschap, 
de eenheid van het doel in het leven: Omzien naar 
een grote gediscrimineerde groep mensen.  

Als vertegenwoordiger van deze groep Roma Workers 
heb ik ook een conferentie (een echte ;-) ) bezocht 
over Human Trafficking in Oradea. Er waren sprekers 
en workshops van organisaties als Bright Fame (Frits 
Rouvoet), Legers des Heils, International Justice 
Mission, ECPM (Leo van Doesburg) en Dorkas NL/RO. 
Het was een leerzame dag en er ligt een grote 
uitdaging. Zowel in het voorkomen van het vertrek 
van mensen als ook het terugbrengen van personen 
naar Roemenië.  

Slot 

U/jij zal nog wel van ons horen de komende weken. 
Het gebruikelijke kerstkaartje combineren we met een 
geboortekaartje. Dus een klein beetje geduld 
alstublieft.  

We zijn dankbaar dat we dit jaar in ons 
levensonderhoud konden voorzien. Het blijft altijd een 
onzekere factor in onze manier en het houd ons dicht 
bij onze God.  

 

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! 

Mattheus 6 : 34 

Wees dan niet bezorgd over de dag van mor-
gen, want de dag van morgen zal voor zich-
zelf zorgen; elke dag heeft genoeg aan zijn 
eigen kwaad.  Nederlanders op de conferentie over mensen smokkel 


