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Graag delen we hoe het met ons gaat. Na de zomer is ook de herfst voorbij aan het vliegen. De 
meeste weken is het prachtig en zacht herfstweer geweest. De kinderen zijn aan het school sei-
zoen begonnen. Alle projecten zijn weer opgestart. Er zijn mooie ontwikkelingen. Daarnaast ook 

vraagtekens en onduidelijkheden wat betreft de toekomst.  
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" Gebedspunten "  
 Dank voor tien jaar werk en leven in Roemenië 

 Dank voor mooie ontwikkelingen met veel potentieel 

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

 Bid voor wijsheid voor Debora als teamleider en bij het maken van nieuwe plannen 

voor de Coming Home projecten  

 Bid voor wijsheid in het kiezen van de juiste werkzaamheden 

 Bid voor Anna nu ze naar een echte Roemeense school gaat 

 

In de middag kon ook Gideon naar de opening van 
zijn kleuterschool. Dit jaar zijn er veel kinderen uit 
onze kerkelijke gemeente bijgekomen in zijn klas. 
Dus  het feit dat Anna niet meer bij hem in de klas 
zit vormt geen probleem.  

Zwemles 

Onze kinderen houden van zwemmen. Daarom 
hebben we besloten om de kinderen allebei op 
zwemles te doen. Gideon is eigenlijk nog een jaartje 
te jong, maar de zwemlerares wilde het wel 
proberen. Watervrees heeft hij niet, een enkele keer 
is hij nog een beetje eigenwijs en tegendraads. Maar 
de laatste paar keer ging het goed. Twee kinderen 
op zwemles is niet goedkoop maar goed we hopen 
dat we de volgende zomer ervan kunnen genieten.  

 

Anna naar een echte school 

Begin september was het zover! De eerste schooldag 
op een nieuwe school. Het schoolseizoen werd 
feestelijk geopend op het schoolplein. De ruim 700 
leerlingen met ouders, opa’s en oma’s waren 
aanwezig. In de week ervoor waren wij als ouders al 
op de eerste oudervergadering geweest, want ja… 
het Roemeense school systeem is zo georganiseerd 
dat ouders flink mogen bijdragen in de keuze en 
financiën voor lesmateriaal, school spullen en 
dagelijkse benodigdheden. Bij het kiezen van de 
ouderklassenraad zijn we maar even weggedoken. 
Wellicht kunnen we in de toekomst onze 
verantwoording nemen maar nu maar eens kijken 
hoe alles gaat.  
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De projecten 

Ons dagelijkse werk is momenteel een achtbaan aan 
emoties, plannen en gevoelens. Er zijn veel mooie 
ontwikkelingen. Daarnaast hebben we ook genoeg 
dingen waar we ons zorgen over maken, wijsheid 
nodig hebben en beslissingen moeten nemen die 
gevolgen hebben voor de toekomst.  

Mooie ontwikkelingen 

De school met wie we voor het ‘tweede kans educatie 
project’ samenwerken heeft twee leraressen in dienst 
genomen speciaal voor de klassen waar wij mee 
werken. Dat betekent dat Betty en Irenke zich kunnen 
richten op kinderen die extra onderwijs nodig hebben. 
Een lerares werkt in onze klas, de andere in Valea 
Rece waar een lokale kerk een soort gelijke klas is 
gestart. Betty geeft advies over de lesmethodes.   

In september zijn we ook een samenwerking gestart 
met een andere school in de buurt van de zigeunerwijk 
waar de kinderen wonen. Deze school draagt de naam 
’Serafim Duicu’ en heeft 5 klassen met zigeuner 
kinderen. De leraressen van klas 0 en 1 (vergelijkbaar 
met groep 3 en 4) hebben gevraagd of Betty en/of 
Irenke kunnen helpen bij het onderwijs. Naast deze 5 
klassen heeft de school ook een kleuterschool waar 
nog eens 100 kinderen zitten uit de zigeuner wijk. We 
schreven al dat het Roemeense schoolsysteem zo is 
dat ouders bijdragen aan de kosten. De ouders van de 
zigeunerkinderen kunnen of willen dat niet doen. De 
leraressen moeten dus lesgeven met beperkte 
middelen. Tafeltjes en stoeltjes zijn er, maar zelfs iets 
kopiëren lukt bijna niet. Potloden, pennen, schriften, 
scharen… aan alles is gebrek. Zelfs het wc papier en 
de zeep komt normaal uit het potje van de ouders.  

Sinds jaren is fundatia Alpha Transilvana actief in 
Targu Mures. Binnenkort openen zij een 
gemeenschapscentrum waar mensen die het nodig 
hebben kunnen douchen of een setje schone kleding 
kunnen krijgen. Voor ons een mooie aanleiding om te 
gaan samenwerken. Waar vooral wij werken vanuit 

ons hart en liefde voor de medemens kan Alpha met 
professionele medewerkers daar een mooie aanvulling 
in zijn. Een eerste stap is om samen met hen een 
softwareprogramma te ontwikkelen waarin we 
gezamenlijk kunnen registreren wie we helpen. Dit om 
te voorkomen dat mensen dubbel geholpen worden 
maar ook om een beter inzicht te krijgen in de situatie 
van de allerarmsten in onze stad. Een lokaal IT bedrijf 
heeft aangeboden om mee te helpen bij het maken 
van dit softwarepakket.  

Voor het eerst sinds het bestaan van de Roemeense 
Coming Home organisatie hebben we een gift 
gekregen van een lokaal bedrijf. Vooral ons 
educatieproject sprak de ondernemer aan. Voor ons 
een bemoediging dat het mogelijk is om in Roemenië 
support te krijgen. Hier ligt voor de komende tijd een 
uitdaging. Want lokale bedrijven en personen 
betrekken bij onze projecten is één van de doelen. 

Meer dan een jaar hebben we bij Roman Works een 
volledig salaris uit inkomsten door verkopen kunnen 
betalen. Echter werken we (inclusief Daan) ook met 
drie ‘gratis’ of gesponsorde werknemers. Van een 
gezond bedrijf is dus geen sprake. Dat is ook niet het 
eerste doel. Dat is werkplekken creëren voor 
personen aan de rand van de samenleving. Toch is 
het ideaalbeeld als we dat kunnen doen samen met 
een redelijk gezonde bedrijfsvoering waarin we niet 
van vrijwilligers en sponsors afhankelijk zijn.  

In de buurt van Roman Works zijn nog twee 
Nederlandse stichtingen actief. Jorine met een 
opvanghuis voor vrouwen en Evi met een project voor 
sociaal kwetsbare jongeren en een camping. Met z’n 
drieën zijn we op zoek naar extra mogelijkheden om 
werkplekken en salarissen te creëren. Hoe gaaf zou 
het zijn als in de dorpen waar we werken 
verschillende sociale ondernemingen in de buurt van 
elkaar komen te zitten. Zaken als verkoop, marketing, 
administratie en vooral begeleiding en coaching 
kunnen dan gecombineerd kunnen worden.  
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Roeping 

Al deze ontwikkelingen zijn mooi om te ervaren. Er zit 
ook een keerzijde aan. De druk wordt groter. Druk in 
verantwoordingen, tijdsdruk en financiële druk. Er zijn 
zoveel dingen te doen, zoveel uitdagingen, projecten 
en potentiele projecten dat we soms niet meer weten 
waar we moeten beginnen. Debora heeft de dagelijkse 
leiding bij Coming Home. Dit combineert ze met 
moeder zijn. Ze kan dus niet heel de dag aanwezig 
zijn. Iets dat eigenlijk wel nodig is. Vier 
personeelsleden in twee projecten. Vier 
persoonlijkheden, vier meningen, vier verwachtingen. 
Daarnaast de financiële gang van zaken en snel 
stijgende kosten. Het is aardig wat werk.  

Voor Coming Home richt Daan zich vooral op het 
vertegenwoordigen van de stichting, samenwerken 
met andere organisaties en het onder de aandacht 
brengen van de projecten in Roemenië. Het onder de 
aandacht brengen van onze projecten in Nederland 
heeft ook een boost nodig. In het afgelopen jaar zijn 
salariskosten bij Coming Home flink gestegen. En door 
de grote stijging van salarissen in Roemenië, én door 
de uitbreiding van het educatieproject. We hebben het 
niet over een paar tientjes maar meer dan 1000 euro 
per maand. Dit betekent een grotere financiële druk in 
Nederland. Daan wil hier graag actiever in bijdragen 

 

omdat we weten dat wij de brug zijn tussen 
Roemenië en Nederland. In onze vorige nieuwsbrief 
schreven we al dat onze persoonlijke sponsoring ook 
aan de lage kant staat op het moment, alhoewel daar 
de kosten niet gestegen zijn ;-) 

Soms verzuchten we tegen elkaar: “Het lijkt wel of wij 
de enige zijn met initiatief, hoelang gaan we dit nog 
volhouden?” Als de projecten alleen maar afhangen 
van ons, heeft het dan wel zin om ze nog uit te 
voeren? Ons doel was om projecten op te zetten en 
over te dragen. Maar van het overdragen lijkt het niet 
te komen. Of mensen kunnen het niet aan, of mensen 
vertrekken.  

Dat onze roeping in Roemenië is, daar zijn we zeker 
van. Dat we tien jaar lang ervaring hebben opgedaan 
in veel projecten en werkzaamheden is een 
waardevolle bagage. Is wat we doen nog wel dat wat 
we willen doen? Is het nog steeds onze roeping? 
Houden we de projecten draaiende omdat het moet 
of omdat het onze roeping is? Is het wellicht tijd om 
alles eens te analyseren en ons af te vragen of we dit 
nog jarenlang gaan volhouden? 

Veel vragen die op vele manieren beantwoord kunnen 
worden. Nieuwe gemotiveerde teamleden met 
initiatief en verantwoordelijkheid? Super! 
Reorganiseren en focussen op wat we echt leuk 
vinden? Een mogelijkheid! Nieuwe sponsors en 
bemoedigende contacten? Ja graag! Gewoon 
doorgaan en leven bij de dag? Doen we al jaren en 
dat is positief bedoeld!  

Veel lezers zullen dezelfde vragen hebben in hun 
leven. Daarom durven we het eerlijk op te schrijven. 
Als lezer wil je meeleven en meebidden. Hierbij weer 
wat goede punten ;-) Mocht je ideeën of 
bemoedigingen hebben? We horen ze graag.  

De maand december komt eraan. Dat is een maand 
van terugkijken en vooruitkijken. Wij gaan dat 
biddend en werkend doen. In de afgelopen tien jaar 
zijn we vaker op zoek gegaan naar onze roeping. De 
laatste keer was net voordat we begonnen met het 
werkproject. Altijd zijn we er sterker uitgekomen.  

 

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! 


