
Rondzendbrief 
Daan & Debora de Groot 

Terugkijken en vooruitkijken in de maand december. Daar eindigde de vorige nieuwsbrief mee. 
Een kijkje in ons hart en in onze gedachtewereld. Een paar weken rust en twee weken  

Nederland heeft ons goed gedaan. Zijn alle vragen beantwoord? Nee, zo snel gaat dat ook weer 
niet. Maar even wat anders brengt het hoofd en hart tot rust. Van daaruit kunnen we weer voor-

uit kijken. Vrij normaal, toch? Voor velen geeft het begin van een nieuw jaar weer nieuwe  
motivatie, inspiratie en energie om er tegen aan te gaan.  
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" Gebedspunten "  
 Dank voor meer dan tien jaar werk en leven in Roemenië 

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

 Bid voor wijsheid als we zoeken hoe we als gezin in Roemenië God’s liefde kunnen 

delen en onze verantwoording in Zijn koninkrijk kunnen nemen 

 Bid voor wijsheid in het kiezen van de juiste werkzaamheden 

 Bid voor mensen die zich actief gaan inzetten om ons werk te ondersteunen o.a. door 

het bestuursteam te versterken 

 

bestuursleden van Coming Home. Door de jaren 
heen zijn er leden bijgekomen, vertrokken en aan 
een slopende ziekte overleden. De drie overgebleven 
leden van het eerste uur doen wat ze kunnen om 
ons en het project te ondersteunen. Echter naast 
een voorzitter, secretaris en een penningmeester zijn 
er meer mensen nodig. Enkele zinnen die de 
uitdaging het beste omschrijven zijn; Communicatie 
met ons als projectleiders ter sturing en 
bemoediging (ook leiders hebben leiders nodig). 
Actief bezig zijn met bestaande sponsoren. 
Vergroten van de achterban. De uitdagingen 
communiceren. De successen verwoorden. 
Groepsreizen initiëren en coördineren. Organiseren 
van bijeenkomsten en voorlichtingsavonden. 
Meedenken met de uitvoer van projecten in 
Roemenië. Relaties met andere stichtingen 
onderhouden. Nieuwsbrieven redigeren. Deadlines 

Sneeuw 
De kinderen kregen hun zin. Na een paar winters 
met weinig sneeuw is het wekenlang winter 
geweest. Soms smolt alles weg maar na een week 
lag er weer een dik pak serieuze sneeuw. Gelukkig 
hebben we onze oprit en de tuin voor de winter af 
gekregen dus de kinderen kwamen nat maar schoon 
binnen. De onverharde wegen in onze wijk (asfalt 
gaat wel een keer komen) worden niet beter van de 
smeltende sneeuw.  

Bestuursleden gezocht 
Al jaren staat er op de website van Coming Home 
een oproep voor bestuursleden. Bestuurslid klinkt 
gewichtig en belangrijk. Belangrijk is het zeker. Voor 
ons werk en voor ons persoonlijk. Het gewichtige 
valt alles mee. Vanaf dat we gehoor gaven aan onze 
roeping zijn we gesteund door veel mensen. Familie, 
vrienden, collega’s, thuisfrontteam, kerken en ook de 
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van communicatie uitingen in de gaten houden. Een 
bestuur die uit zes personen bestaat zou deze dingen 
met redelijk gemak kunnen doen. 

Redenen waarom dit werk van belang blijft. 

 Sinds 2002 is er geïnvesteerd in dit project. Van 
het uitdelen van brood en yoghurt is het werk 
gegroeid naar een serieuze organisatie die in de 
lokale maatschappij een plek heeft gevonden.  

 De Roemeense overheid bied nauwelijks hulp 
aan de sociaal zwakken in de samenleving. 

 Wij geven leiding aan 7 fulltime medewerkers 
die zich iedere dag inzetten voor de medemens 
aan de onderkant van de Roemeense 
samenleving. Dit tegen een bescheiden salaris.  
Medewerkers die jarenlang dit werk doen en 
hun opgedane ervaring is niet te vervangen. Met 
de huidige ontwikkelingen zullen we in de 
toekomst alleen maar meer mensen nodig 
hebben. 

 Alleen al in ons bereik groeien honderden 
kinderen op zonder goede scholing, zonder 
uitzicht op een baan. Getraumatiseerd. 
Gediscrimineerd. Zonder de verkondiging van 
hoop en een nieuw leven in Jezus. Deze cirkel 
van armoede kan doorbroken worden voor hen 
die hun leven willen veranderen. Wij kunnen 
hen de hand reiken en een duwtje geven in de 
goede richting.   

 De kosten zijn door de jaren heen gestegen. 
Maar na twee weken in Nederland te zijn 
geweest, zien we ook wat en waaraan geld 
wordt besteed. Geweldig dat het zo goed gaat, 
maar dan zou het geen probleem moeten zijn 
om onze begroting maandelijks bij elkaar te 
krijgen. 

En de lijst kan nog aangevuld worden.  

Mocht je dit lezen. Denk er eens over na. Wellicht ben 
je al eens in Roemenië geweest. Wellicht heb je nog 
geen hulpverleningservaring maar voel je dat je meer 
wilt doen. Met het lezen van dit ‘epistel’ ;-) ben je 
geroepen.  Aan jouw of het iets voor je is. Ken je 
mensen in je omgeving die je geschikt lijken? Durf het 
eens aan ze voor te leggen. Neem gerust contact met 
ons op via mailddg@gmail.com of direct met de 
voorzitter info@stichtingcominghome.nl.  

Sponsoring 
De punten van waarom dit werk nodig is gaan 
uiteraard ook op voor het belang van structurele 
inkomsten om het werk te blijven doen.  

Terugkijkend op onze persoonlijke giftenstroom in 
2018 zijn we dankbaar dat de helft uit maandelijks 
terugkerende giften bestaat. Dit is nooit zo geweest. 
35% van het maandbudget kwam meestal uit 
maandelijkse giften. De grote eenmalige of jaarlijkse 
giften zijn wel iets minder geworden dit jaar. 
Uiteindelijk hebben we met een reserve van ongeveer 
één maand vooruit het einde van het jaar gehaald. 
Voor het tiende jaar op rij.   

Door de jaren heen zijn onze kosten ook gestegen. De 
prijzen gaan omhoog en onze kinderen gaan meer 
eten ;-). Ben je een periodieke sponsor die al jaren 
hetzelfde geeft? Denk er eens over om dat bedrag 
iets te verhogen. Je zou het een inflatiecorrectie 
kunnen noemen. 

Projecten 
Zo, genoeg gebedeld en gesoebat. De afgelopen 
weken zijn we weer uit de startblokken geschoten. 
Met nieuw elan het jaar in. De planning gaat alweer 
tot aan de zomerreizen. Een grote groep jongeren uit 
Berschenhoek en een Coming Home zomergroep die 
zich aan het voorbereiden zijn.   

School 
Eind januari is het eerste semester van het 
schoolseizoen afgesloten. Begin februari hadden de 
scholen een week vakantie. Nog maar 4 maanden en 
dan zit het schoolseizoen er alweer op. Er gebeuren 
mooie dingen in het educatieproject. Allereerst in het 
‘tweede kans’ project. Er zijn dit jaar veel nieuwe 
kinderen bijgekomen en dat is altijd even aanpoten. 
Nieuwe regels en een nieuwe structuur. Dit jaar 
hebben de lerares en Betty een beloningssysteem 
ingevoerd. Voor iedere dag dat ze er zijn in de week 
krijgen ze een fiche. Een fiche staat voor 5 lei (1 lei 
per dag dus). Hiermee kunnen ze sparen. In de klas 
staat een soort vitrinekas met spullen en een 
prijskaartje erbij. Daarnaast kunnen ze met deze 
fiches ook kleding en dergelijke ‘kopen’. Hiermee 
willen we de kinderen leren om allereerst te beseffen 
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dat alles een waarde heeft. Daarbij kunnen ze ook 
leren om te sparen voor iets van grotere waarde. De 
bedragen zijn symbolisch, maar het motiveert de 
kinderen om erover na te denken waar ze hun 
verdiende punten aan besteden. Onderling wordt er 
geruild of punten verkocht. De jongere kinderen staan 
niet zo stil bij de waarde van de fiches en verkopen 
hun fiche in ruil voor 50 bani (lei cent), een sigaret of 
chocola terwijl de waarde van zo’n fiche veel hoger 
ligt. Een van de jongens is goed in sparen en heeft al 
zo’n 100 lei gespaard.  

Irenke werkt naast het ‘tweede kans’ project ook op 
een andere school. Via een lokale ondernemer 
mochten we computers, schermen, printers en een 
kopieerapparaat ontvangen. Aangezien de klassen 
waarmee wij samenwerken dat niet hadden, konden 
wij deze aan het uitlenen. Nu kunnen ze eindelijk 
normaal hun lessen voorbereiden en kleur– en 
werkbladen voor de kinderen uitprinten of kopiëren. 
De kinderen raken nog weleens hun werkboeken kwijt 
dus ze waren vooral blij met het kopieerapparaat. In 
het eerste semester is in deze klas gewerkt aan 
discipline en regels. Het is mooi om te zien dat de 
kinderen tot bloei komen en dat ze er steeds weer zijn, 
iedere dag opnieuw.  

Gezin 
In alles dankbaar zijn betekent ook teleurstellingen 

 

een plaats geven. We zijn dankbaar voor twee 
geweldige kinderen. Een derde kind is welkom maar 
het is geen vanzelfsprekendheid. Begin deze week 
heeft Debora een miskraam gehad net als een jaar 
geleden. Een paar weken van hoop en verwachting is 
dan ineens weg. Het hoort bij het leven en we weten 
het een plek te geven. De dankbaarheid voor wat we 
wel hebben is sterker. Maar je leest dit omdat je wilt 
weten hoe het met ons gaat. Nou... dit dus.  
Onze toekomst is in God’s handen en Hij weet wat het 
beste voor ons is. Ook door deze periode zal Hij ons 
heen helpen. Het gebedspunt op de eerste pagina 
heeft hier direct mee te maken: “Bid voor wijsheid als 
we zoeken hoe we als gezin in Roemenië God’s liefde 
kunnen delen”. Iets duidelijker verwoord; We weten 
dat er zoveel kinderen zijn in Roemenië voor wie een 
liefdevol gezin gezocht wordt. We durven ons af te 
vragen wat wij daarin kunnen betekenen. De 
bureaucratie op dit gebied is enorm. Zo erg dat zelfs 
de meeste christenen zeggen; “onmogelijk in 
Roemenië, begin er niet aan.” Alleen… eigenwijs als 
we zijn; onmogelijk bestaat niet. Op dit moment is het 
een gedachte… een gebed. Deuren zijn nog niet 
geopend. Maar nogmaals… omdat je dit leest wil je 
weten wat er in ons hart omgaat. Nou… dit dus.  

Daarmee is de nieuwsbrief weer vol. Bedankt voor het 
lezen. Aarzel niet om de (gebeds) punten of de hele 
brief met anderen te delen.  

 

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! 


