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Daan & Debora de Groot 

Wellicht lees je deze brief op je vakantie adres want het is zomer. De tiende zomer sinds onze 
verhuizing naar Roemenië. Toen, in 2008, stond veel in het teken van verhuizen. Deze zomer zijn 

we weer met verhuizen bezig.  
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" Gebedspunten "  
 

• Dank voor één jaar schoolproject 

• Dank dat we snel een fijne tijdelijke woning hebben gevonden 

• Bid voor voldoende financiën om een huis te kopen  

• Bid dat alles wat we ondernemen tot Zijn eer zal zijn  

• Bid voor voldoende support uit Nederland voor project en privé 

 

Samen met onze TFC zoeken we naar 
personen of bedrijven die een bedrag van 
10.000 euro of meer aan ons willen lenen die 
over een periode van 15 jaar wordt afbetaald 
tegen een rente van 1%. Kun je helpen of ken 
je iemand die dit zou willen? Graag e-mailen 
naar g.c.degroot@planet.nl om het hele plan 
op te vragen.  

Met deze lening kunnen wij investeren in een huis. 
Dit huis dient als eerste als woning en eigen plek van 
waaruit wij onze missionaire activiteiten kunnen 
ondernemen. Daarnaast is het een investering voor 
de toekomst omdat wij geen pensioen opbouwen en 
onze AOW met 2% per jaar afbouwt. Dat is op dit 
moment al 18% minder AOW.  

In de afgelopen maanden hebben we verschillende 
huizen bekeken en één huis is geschikt voor ons. 
Zolang we de lening niet rond hebben kunnen we de 
huiseigenaren niets beloven.  

Het zijn onzekere, maar ook mooie en leerzame 
tijden. Onzeker, omdat we een mooi huis gezien 

Verhuizing 

Begin mei werd het huurcontract van onze 
huurwoning voortijdig opgezegd door de eigenaren. 
Dat betekende na 5,5 jaar weer verhuizen. Binnen 
twee maanden moesten we ons huis uit. Tijdelijk 
kunnen we terecht in een huis van vrienden in het 
dorp Pasareni. Omdat we onze roeping bevestigd 
zien, hebben we vorig jaar al het plan opgevat om 
op zoek te gaan naar een huis om te kopen. Stap 1 
in de aankoop van een huis is het regelen van de 
financiën. Hiervoor hebben we een plan geschreven 
om geld te kunnen lenen van personen of bedrijven 
tegen een rente van 1%. Inmiddels hebben we van 
4 personen / bedrijven een toezegging gekregen dat 
we een bedrag kunnen lenen. Door de huidige 
situatie willen we zo snel als mogelijk is een huis 
kopen. Onze TFC is nog op zoek naar nog 4 of 5 
personen die het bedrag compleet kunnen maken. 
Daarom zijn we zo brutaal om de volgende oproep 
te plaatsen.  
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hebben en het nog niet kunnen kopen. Onzeker, 
omdat we afhankelijk zijn van een leenplan en de 
‘goedheid’ van mensen. Mooie tijden, omdat ook onze 
tijdelijke woning een mooi huis is met een heerlijke 
tuin waar de kinderen lekker kunnen spelen. Leerzame 
tijden, omdat we in de onzekerheid leren afhankelijk te 
blijven van God en in alles we ons mogen overgeven 
aan Zijn leiding. Hij weet wat goed voor ons is. Aan 
ons de taak om te werken en te zoeken in het geloof 
dat Zijn wil zal geschieden.  

De projecten 

In het Coming Home project zijn we aan het 
toewerken naar de kampen. Er is al een Nederlandse 
groep die voor de schoolklas van Baba en Betty een 
kamp gaat organiseren.  

Het schoolproject heeft een heel schoolseizoen 
gedraaid. Aan het einde van het seizoen kregen alle 
kinderen een diploma. Met de directeur van de school 
hebben we een evaluatie gehad. Er zijn dingen die 
beter kunnen. Maar de algemene beoordeling van 
beiden partijen was positief. De directeur vertelde zelfs 
dat zijn school er goed opstaat bij de lokale overheid 
omdat onze klas de eerste zigeunerklas is die tijdens 

normale schooltijden gehouden wordt. In andere 
scholen waar dit project gehouden wordt, mogen de 
kinderen pas komen als de ‘normale kinderen’ naar 
huis zijn om geen problemen met de ouders te krijgen.  

Met de bezoekers van het inloopprogramma gaan we 
dit jaar niet op kamp maar organiseren we dagtochten 

naar verschillende mooie plekken in de omgeving. 
Petri en Jeno gaan niet op pad met grote groepen, 
maar nemen iedere dag een paar personen mee op 
pad. We hopen hiermee meer aandacht te geven aan 
de verschillende personen en hen speciaal te laten 
voelen omdat we die dag voor hen hebben 
gereserveerd.  

Na de verhuizing van het inloophuis is er weer een 
vaste groep van bezoekers ontstaan.  

Het Roman Works team is gegroeid. We werken nu 
met Pal, Csaba, Emil, Mihai en Bela. De laatste twee 
personen op een half contract.  

Bela is een man die we al kennen sinds de zomer van 
2002. Hij woont op de zigeunerheuvel in de stad. Hij 
werkt al jaren voor het vuilnisbedrijf en daarnaast 
probeert hij in de middagen wat bij te verdienen. Bij 
ons kan hij dit op een legale manier doen. Graag zien 
we een beter leven voor Bela en zijn gezin. Nu woont 
hij in een lekkend, slecht verwarmd, krotje. Bela heeft 
de potentie om zijn levensomstandigheden te 
verbeteren. Door met hem samen te werken kunnen 
we de relatie verdiepen en hopen we dat hij op eigen 
kracht uit de cirkel van armoede kan stappen. 

In mei hebben we een leuk bouwteam over de vloer 
gehad. Zij hebben één appartement in z’n geheel af 
gekregen en in het andere appartement zijn ze ook 
ver gekomen. Csaba heeft het tweede appartement 
afgemaakt.  

In één appartement houden Pal en ik (Daan) voor nu 
kantoor. Voor het andere appartement is het ons 
gebed dat we iemand vinden die een (tijdelijke) 
woning nodig heeft. Denk aan mensen na een 
gevangenisstraf, verslaving of een periode op straat. 
De laatste tijd zijn we hier al over gebeld door een 
organisatie die op zoek is naar tijdelijke woningen 
voor cliënten.  

De werkplaats kon de laatste maanden overleven op 
orders van onze lokale partner. Inmiddels zijn we 
begonnen aan een zending producten die we in 
september naar Nederland hopen te sturen.  

In maart is er weer een groep van het Wellant College 
uit Ottoland geweest. Zij hebben voor een groot 
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gedeelte de kas verder afgemaakt. Daarna hebben we 
de waterput schoongemaakt en waterpompen 
geïnstalleerd. Met hulp van mannen uit het dorp is er 
bestrating aangelegd. Begin mei hebben we 300 
bolchrysanten geplaatst en deze groeien inmiddels 
goed.  

Dezelfde Wellant groep heeft op een gedeelte (400m2) 
van de akker drie soorten bessenstruiken gepoot. Deze 
struiken beginnen nu vrucht te dragen. Dit jaar 
verwachten we geen grote opbrengst, maar het 
onderhoud is er niet minder om. Het onkruid groeit 
hard en soms moeten we lokale mannen inhuren om 
het land weer onkruidvrij te maken.   

Het blijft moeilijk om met de beoogde doelgroep te 
werken. Enkele maanden geleden zijn we gaan 
samenwerken met een lokale organisatie die jongeren 

 

met een kinderhuisverleden begeleid. Toen we 
plannen maakten klonk het allemaal heel goed. Maar 
in praktijk is het lastig. Er is altijd wat. Altijd wel een 
reden zodat ze niet kunnen komen werken. Ziek, bus 
gemist, geen geld voor de bus, geen lunch, dan weer 
dit, dan weer dat. Zoveel gedoe. Frustrerend. Het 
onderstreept het belang voor een organisatie waar 
deze jongeren kunnen leren werken. De meeste 
andere bedrijven of organisaties hebben niet de 
middelen en het geduld om deze jongeren een kans 
te geven.  

Tot slot 

Zo gaan we deze zomer in. Het doel is het veranderen 
van levens. Met een ‘westerse instelling’ maar met 
respect voor de Roemeense cultuur en gewoonten. 
Met beide teams, zijn inmiddels 9 personen in dienst. 
Zij werken dagelijks weer met tientallen andere 
personen. We zijn gezegend dat we deze mensen 
mogen aansturen, motiveren en inspireren. Soms 
drukt de verantwoording zwaar. Iedere teamlid brengt 
zijn of haar verhaal mee. Ze zoeken naar leiding. 
Soms teveel. Een andere keer jeuken onze handen 
om het zelf wel even te regelen. Het is aan ons om 
daar balans in te zoeken. Geen leiding geven is wel 
eens een betere oplossing. Dan moeten ze het zelf 
uitzoeken. Dat hebben wij ook gedaan en doen dat 
nog steeds. Zeker in de dagelijkse dingen. We zijn 
geen antwoordapparaat of probleem-oplos-robot. 

In augustus hopen we met wat vrienden van onze 
kerk een paar dagen te kamperen in de bergen. Back 
to basic en even helemaal offline. In september gaan 
we voor het eerst in jaren op vakantie. Al lang stond 
een bezoek aan de Roemeense kust op ons 
verlanglijstje. Dit staat nu eindelijk gepland. In de 
komende maanden hopen we familie en vrienden te 
ontvangen. Gaan we genieten van onze woning en de 
nieuwe omgeving. Het Coming Home project is in 
augustus gesloten. Het Roman Works project draait 
gewoon door en we zullen we hier al onze energie in 
steken. 

We wensen je een fijne zomer.   

 

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! 


