
Rondzendbrief 
Daan & Debora de Groot 

De 30ste nieuwsbrief! Afgelopen zomer, 10 jaar geleden, begon er iets in ons te borrelen,        
een verlangen te komen. Een verlangen om iets voor die mensen / kinderen te doen die we      

iedere zomer weer ontmoetten. Als mensen mij toen gezegd hadden dat we tot zover zouden 
komen had ik ze niet geloofd. Wat zijn de jaren voorbij gevlogen! En we zijn niet eens klaar. 
Enerzijds zitten we er midden in en anderzijds zijn we pas begonnen. Steeds weer komen er 
nieuwe uitdagingen bij. Voor ons een bevestiging dat we hier op onze plek zitten. (Debora) 
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" Gebedspunten "  
 

• Dank voor de personen die bereid waren geld te lenen voor de aankoop van een huis 

• Dank dat we snel een fijne tijdelijke woning hebben gevonden 

• Bid voor een nieuwe collega in het Coming Home team 

• Bid voor de geduld en wijsheid in het klussen en verhuizen 

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

• Bid voor voldoende support uit Nederland voor project en privé 

 

dus. Na bijna 10 jaar Roemenië zijn we daar wel 
ervaren in geworden. 

Vertrek Baba (Daan) 

Onze zomer was een achtbaan van emoties. De 
dankbaarheid en blijdschap van de gebeurtenissen 
rondom ons huis waren daar. Echter in diezelfde 
periode merkten we ook dat we een goede collega, 
fijn teamlid en dierbare vriendin los moesten gaan 
laten. Om persoonlijke redenen heeft Baba er voor 
gekozen om tijdens de zomervakantie in Engeland te 
gaan werken. Tijdens haar verblijf daar kreeg ze een 
vast contract aangeboden en ze heeft er voor 
gekozen om die per direct te accepteren. Veel werk 
is blijven liggen. Dingen waren niet afgerond. Onze 
andere collega’s wisten nog van niets. Baba heeft 
altijd open met ons gecommuniceerd dus kwam het 
niet uit de lucht vallen, maar juist het hele proces 
kostte veel energie. Zeker midden in een vakantie 
periode waarin je niet kan bijsturen.  

Update verhuis perikelen (Daan) 

In onze vorige nieuwsbrief (van juli alweer) 
begonnen we met onze huisvestingssituatie. Begin 
juli zijn we verhuisd naar een tijdelijke woning buiten 
de stad. De zoektocht naar financiën en een huis 
waren toen al begonnen. Nu... eind november… is 
alles rond. Van verschillende personen hebben we 
geld kunnen lenen en in oktober hebben we de 
aankoop van een huis aan de rand van de stad 
afgerond. Op 1 november hebben we de sleutel 
gekregen en hebben we een start gemaakt met het 
voorbereiden van klussen. Veel tijd gaat zitten in het 
papierwerk en contracten van elektriciteit, gas, water 
etc. Ons eerste plan was om nog voor de kerstdagen 
te verhuizen, maar dit gaat niet meer lukken. In het 
huis willen we een muur uitbreken maar dit willen 
we wel op een juiste manier doen. Een aannemer 
had een toezegging gedaan om begin november te 
beginnen maar… dat gebeurde niet. Dus hebben we 
iemand anders benaderd. Een oefening in geduld 
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Op één avond vernamen we dat de financiering voor 
ons huis rond was (dankbaar) en een paar uur later 
liet Baba definitief weten in Engeland te blijven 
(verdriet). Ons team heeft alles goed opgepakt in de 
afgelopen periode en we zijn nog op zoek naar een 
goede vervanger voor Baba.    

Persoonlijk (Debora) 

We hebben een heerlijke zomer gehad. Nadat we van 
het kamp terugkeerden, kwamen ook Arie en Mirjam 
met hun kinderen Jorn en Noa naar Roemenië. Zij zijn 
vrienden van ons. Wij wonen nu tijdelijk in hun huis en 
zij verbleven afgelopen zomer in hun gastenverblijf. De 
kinderen hebben dezelfde leeftijd. Iedere dag waren 
ze met elkaar aan het spelen. We hadden de kinderen 
goed voorbereid dat ze eind augustus weer naar 
Nederland zouden gaan. Maar afscheid nemen blijft 
toch niet zo leuk. Halverwege augustus en begin 
september hebben we heerlijk genoten van een paar 
dagen in de bergen en een weekje aan de Zwart Zee. 
Beide keren met vrienden uit de kerk. In de bergen 
waren we echt weg van alle communicatie, zelfs geen 
telefoonbereik. Echt tijd voor elkaar. De dagen gingen 
snel voorbij. We kwamen terug van vakantie en de 
school periode stond voor de deur.  

Half september zijn Anna en Gideon naar de 
kleuterschool gegaan. Ze zitten samen in een 
combinatieklas op een andere school dan waar Anna 
de eerste twee jaar naartoe is gegaan. Anna zit in het 
laatste jaar en Gideon is dit jaar begonnen. Ze hebben 
het heel erg naar hun zin. Wie ons volgt op Facebook 

en Instagram heeft de foto's van de eerste schooldag 
kunnen zien. Anna kan zich perfect uiten in het 
Roemeens. Maar voor Gideon is het nog wel lastig. 
Meerdere keren per dag moet hij apart zitten, omdat 
hij andere kinderen slaat of met speelgoed gooit. De 
juf geeft aan dat hij ook lang niet alles tot bijna niets 
begrijpt. Als de anderen keurig op zijn stoel zitten, zit 
hij verveelt te draaien op zijn stoel. Toch gaat hij 
iedere dag met veel plezier naar school zodat hij zijn 
vriendjes (o.a. uit de kerk) weer ziet. Met de 
Roemeense taal maakt hij kleine stapjes vooruit. Na de 
herfstvakantie was het voor het eerst dat de juffrouw 
hem hoorde praten in het Roemeens. Daar was ze 
heel blij mee.  

Coming Home! (Debora) 

Nu de kinderen allebei naar school gaan is voor mij 
het moment gekomen om de activiteiten bij Coming 
Home weert op te pakken. Een lange tijd heb ik 
twijfels gehad. Wat moet ik doen? Ze redden het ook 
zonder mij. Het is best spannend om na drie jaar 
weer terug te komen, hoewel ik aan de zijlijn wel 
altijd heb meegekeken. Het vertrek van Baba maakte 
duidelijk waar ik mij kon inzetten. Om te beginnen 
haar werk (tijdelijk) overnemen. Daan, Petri en ik 
vormen het ‘managementteam’. Dat wil zeggen dat 
Petri verantwoordelijk is voor het inloopproject en de 
jongens. Voor nu ben ik verantwoordelijk voor het 
sociale gedeelte en het educatieproject. Inmiddels is 
er een vacature uit voor een sociaal werker zodat 
deze persoon zich volledig op de sociale kant kan 
richten. Ik werk alleen in de ochtenden, zodat ik de 
kinderen uit school kan halen en er thuis voor ze kan 
zijn. Dat maakt dat het voor mij lastig wordt om de 
sociale problemen aan te pakken. Als we met 
kinderen naar een dokter gaan moet je daar gerust 
een halve of hele dag voor uittrekken. Nu vangt Betty 
dat op, maar zij moet ook haar lessen voorbereiden. 
De afgelopen maanden waren daardoor best pittig 
voor haar. Na twee maanden gewerkt te hebben, heb 
ik mijn draai gevonden. Daarnaast is het fijn om met 
Daan weer een team te vormen.  

Educatieproject  

In het schoolproject hebben we een aantal nieuwe 
kinderen mogen verwelkomen in het project. Een van 

de kinderen is ingestroomd in het reguliere onderwijs 
naar de vijfde klas. Daarnaast hebben we een nieuwe 
lerares! Nou ja… nieuw… nieuw… voor diegene die 
ons sinds de eerste jaren volgen een oude bekende. 
Irenke komt ons team parttime versterken. Wij 
kennen Irenke vanuit ons ICA (Zwitserse stichting) 
verleden, waar zij het kinderprogramma en de 
huiswerkbegeleiding deed. Nu is zij samen met Betty 
verantwoordelijk voor het educatieproject.  

Roman Works (Daan) 

Het Roman Works project heeft de hele zomer 
doorgedraaid. Het jaar stond in het teken van het 
samenstellen van een goed team van medewerkers. 
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Halverwege zag het er niet naar uit dat dit ging 
lukken. Maar de laatste maanden hebben we twee 
nieuwe mensen aangenomen en met één persoon zijn 
we nog bezig. Dit zou betekenen dat we het jaar 
eindigen met 3 of 4 fulltime medewerkers en             
1 parttime medewerker. Daarnaast zijn Pal en ik 
dagelijks actief om alles te coördineren en 
administreren. 

In de kas naast de werkplaats hebben we 300 
chrysanten laten groeien en eind oktober is alles 
verkocht. Nu werken we aan het groeien van 
winterviooltjes.   

Wim (Daan) 

Tot slot. In alle dankbaarheid en verdriet van de 
afgelopen maanden kan één naam niet ontbreken. 
Wim Heij. Een goede vriend en betrokken bestuurslid. 
Zijn aanwezigheid loopt als een rode draad door ons / 
mijn leven. Als kind noemde ik hem oom. In de 
tienerjaren werd dat gewoon Wim of bro Wim. Hij was 
jeugdleider, mede Roemenië reiziger, bestuurslid. 
Altijd enthousiast en bemoedigend bij projecten tijdens 
mijn school periode en later bij het regelen van spullen 
voor de stichting. Onze auto, laptops, tafeltennistafel,
… veel is mede aan zijn inzet te danken. Bij het proces 
van financiering en aankoop van een huis was hij ook 
zeer betrokken en bemoedigend. Gewoon wat je 
noemt een vriend. Na een strijd tegen ALS is hij begin 
november overleden en Thuis gekomen bij onze 

 

hemelse Vader. Een verlies en verdriet, maar met een 
gouden randje. Want we voelen ons dankbaar dat we 
met hem hebben mogen optrekken. Zonder hem had 
ons leven er anders uitgezien.   

(Twee foto’s van Wim in mei 2016 toen hij tegen 
doktersadvies in naar Roemenië vloog om een paar 
dagen te helpen bij het klussen.) 

 

 

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! 


