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Al maanden willen we eraan beginnen. Een nieuwsbrief. Toen onze vorige nieuwsbrief klaar was 
in december waren we ervan overtuigd... vanaf nu gaan we weer vaker een nieuwsbrief schrij-

ven. Meer berichten op de website. En toch. Het lukt niet. ‘We komen er niet aan toe’, een slap 

excuus maar iedereen gebruikt ‘m vaak. Daarom draait deze nieuwsbrief om de vraag, waarom 
komen we er niet aan toe? Wat was er de afgelopen tijd zo belangrijk dat we niet even een paar 

uur hadden om de mensen die met ons meeleven op de hoogte te brengen via een nieuwsbrief.  

www.daan-debora.nl 

oktober 2016                                         nr. 27 

" Gebedspunten "  
 

 Dank voor het vele werk dat God ons heeft toevertrouwd 

 Dank voor de vele hulp in de vorm van groepen en vrijwilligers 

 Bid voor wijsheid bij het leidinggeven in de groeiende organisaties  

 Bid dat alles wat we ondernemen tot Zijn eer zal zijn  

 Bid voor voldoende support uit Nederland voor project en privé 

 

Gelukkig hoef ik alles niet alleen te doen. In de 
afgelopen maanden hebben we veel tijd mogen 

besteden aan inwerken van nieuwe mensen en het 

ontvangen van groepen.  

Lange termijn hulp 

Eind vorig jaar is Csaba bij ons komen werken. (zie 

vorige nieuwsbrief). In het afgelopen half jaar is hij 
van grote waarde gebleken. Na een lastige periode 

in zijn leven heeft hij er bewust voor gekozen om in 

een rustige en zinvolle omgeving te gaan werken. De 
bouw had hij wel gezien. Nadat hij wat projecten bij 

de fabriek en kantoren van Turbocam heeft gedaan 
is hij sinds februari dagelijks in Chirileu waar de 

werkzaamheden van Asociatia Roman Works zijn. 

In juni 2016 is er een begin gemaakt met het 
schrijven van deze nieuwsbrief. Een tweede 
bewerkingsronde was begin september 2016.  

Niet alleen (Daan) 

Ideeën en inspiratie waren er wel de afgelopen tijd. 
In mijn hoofd schreef ik hele berichten voor de 

website over alles wat er gebeurde. Ik dacht na over 
thema’s, terugkerende berichten en andere 

invalshoeken. Dat is gelijk mijn zwakte. Ideeën en 

plannen heb ik genoeg, maar de uitvoering is of niet 
zoals ik in gedachte had, of ik kan het gewoon niet. 

Zoals nu… ik had een hele opzet in m’n hoofd maar 
met de vingers op m’n toetsenbord vliegt het er toch 

niet uit zoal ik had gehoopt.  
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Csaba heeft twee rechterhanden en alles wat we 
bedenken maakt hij zoals we het bedacht hadden.  

Verschillende jongens hebben we laten werken in het 
werkproject. Eerst ‘vrijwillig’ maar altijd met uitzicht op 

beloning. Eén jongen heeft zelfs een paar maanden 

een contract gehad. Gehad… na twee en halve maand 
moesten we concluderen dat het niet werkte. In een 

half jaar hebben we veel tijd en energie in 
verschillende jongens gestoken. Zolang de jongens 

niets verdienen gaat het goed. Tot ze geld in handen 
krijgen. Vaak gaat het aan van alles op, behalve 

levensonderhoud. Petri probeert hen te begeleiden 

maar alles gaat gepaard met lange en intensieve 
discussies. De problemen van deze jongeren zijn zo 

complex dat alleen werk geven niet genoeg is. 
Jongeren moeten opnieuw leren leven. Opnieuw 

beginnen maar vaak zijn ze zo ‘streetwise’ dat ze dat 

niet willen horen. Hebben we het werken voor en met 
deze jongeren opgegeven. Zeker niet. Wel denken we 

dat we het project meer stabiliteit en ‘body’ moeten 
geven. Iedereen is zoekende omdat we nog maar net 

begonnen zijn. Onze doelgroep voelt dat feilloos aan 
en probeert daar hun voordeel uit te halen. Daarom 

willen we het team eerst laten groeien met personen 

die al stabieler in het leven staan. In een draaiend 
team kunnen jongeren eenvoudiger aansluiten.  

Begin juni hebben we in het Coming Home team ook 
een nieuwe collega mogen verwelkomen. Een vrouw 

van 22 die net haar studie pedagogie heeft afgerond. 

Haar salariskosten worden gedekt door een sponsor 
die met ons het schoolprogramma, dat Baba is gestart 

in Mureseni, verder gaat ontwikkelen.  

In mei en juni zijn ook twee Nederlanders onze teams 

voor een halfjaar komen versterken. Dirk Jan is eind 
mei gekomen en hij draait vooral mee in het Roman 

Works project.  

Mirjam richt zich vooral op het Coming Home project. 

Daarnaast voelt ze een roeping om met jonge 
vrouwen te werken. Hier zijn mogelijkheden voor en 

we zien uit naar de ontwikkelingen op dat gebied.  

Naast deze versterkingen waren er ook verschillende 

groepen die langskwamen om onze ideeën en plannen 

in praktijk te brengen.  

In februari was er een hulpverleningsreis die met het 

Coming Home team heeft meegedraaid.  

In de maand mei ging het los op het Roman Works 

project. Twee Coming Home klusreizen met als doel 

om het huis te verbouwen in drie appartementen. 
Reis één heeft muren verzet, nieuwe afvoer 

aangelegd, deuren geplaatst en vloeren gestort. Reis 
twee heeft de volledige elektriciteitsinstallatie 

vernieuwd, een camerasysteem geïnstalleerd, en een 

groot gedeelte van de muren afgewerkt met 
gipsplaten. Met het reisbudget zijn ook alle kozijnen 

en ramen vervangen door een lokaal bedrijf. Met het 
budget dat over is zullen Csaba en Dirk Jan verder 

gaan met het afmaken van de appartementen als de 

productie en orders dat toelaten.  

In juni was er een groep van het Welland college uit 

Ottoland. Zij hebben een tunnelkas van 18 bij 7 meter 
gedoneerd en zijn zelf langsgekomen om de kas op te 
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bouwen. Ook zij hebben budget over en dit gaan we 

gebruiken om de kas in te richten.  

De maand juli is kampmaand en organiseerden we 

twee kampen. Eén voor de bezoekers van het 
inloopprogramma en één voor de kinderen uit Baneasa 

en Mureseni waar we mee werken.  

Normaal gesproken is het na de kampen vakantietijd. 

Dit jaar nog niet voor ons. Van 2 tot 13 augustus 
ontvingen we een groep van 25 jongeren en 5 

begeleiders uit Bergschenhoek. Een gedeelte heeft 

kinderprogramma’s georganiseerd in het dorp Chirileu 
en de rest zijn in de tuin en werkplaats van het Roman 

Works aan de slag gegaan. 

Het resultaat van al deze groepen is dat er nog veel 

dingen liggen die we moeten afmaken. Budget 
daarvoor is achtergelaten door de verschillende teams. 

Het komt vooral aan op de mensen die het af moeten 
maken. Maar stap voor stap krijgt alles meer vorm.  

Roman Works 

Tijd om in te zoomen op de projecten. Veel tijd is er 

besteed aan het werkproject. Na de oprichting van de 
vereniging (asociatia) en het openen van de rekening 

hebben we gelijk een aanbetaling gedaan voor het 

huis en de grond. Hierdoor hoefden we geen huur 
meer te betalen en zo werden de kosten lager.  

Het jaar was nog maar een paar weken oud en toen 
hadden we ons eerste bedrijfsongeval. Istvan zaagde 

zich in de vingers met de cirkelzaag. De ambulance 
heeft hem opgehaald. Gelukkig voor ons besloot de 

arts van dienst om het niet aan te merken als 

bedrijfsongeval. We hebben verteld wat ons project 
inhoud en hoe het ongeluk is gebeurd. Als de dokter 

wel een vinkje had gezet bij bedrijfsongeval hadden 
we veel controles en papierwerk tegemoet kunnen 

zien. Na een paar dagen mocht Istvan uit het 

ziekenhuis en hebben we besloten om hem te laten 
herstellen in het huis in Chirileu. Hij had langer mogen 

blijven maar toen het na een paar weken beter ging 
besloot hij om weer voor het ‘vrije’ leven te kiezen. 

Een domper voor ons en zeker ook persoonlijk. Istvan 
is één van de jongens van het eerste uur en het had 

zo mooi geweest als hij de eerste bewoner en/of 

medewerker had geworden. Omdat ik het ‘dichtst’ bij 
Istvan stond heb ik veel tijd gestopt in zijn 

begeleiding. In de weekenden op bezoek in het 
ziekenhuis. Eén of meerdere ochtenden per week op 

controle in het ziekenhuis. Goede gespreken, condities 

in het huis verbeteren en zorgen voor medicijnen en 
voor eten.  

Istvan was dus kandidaat nummer één om een 

officieel contract te krijgen. Nadat hij was vertrokken 

was het omschakelen. De volgende kandidaat bood 
zich al snel aan. Dat was de jongen die het na een 

test periode nog ruim twee maanden heeft 
uitgehouden.  

Later in dit jaar is  de aankoop van de grond en het 
huis afgerond. Hier komt veel regelwerk en 

papierwerk bij kijken. Maar met veel geduld en een 

glimlach is het allemaal goed te doen. Inmiddels zijn 
alle contracten voor water en elektriciteit op naam 

van de stichting gezet.  

Door de vele groepen en verbouwingen heeft de 

productie op een laag pitje gestaan. Begin dit jaar 
hebben we een timmerman aangenomen. Door 
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privéproblemen hield hij het na twee weken voor 
gezien. Toch hebben we tussendoor enkele mooie 

projecten kunnen uitvoeren. Voor onze lokale partner 

Turbocam maakten we transportkisten en zijn we 
bezig om de kantine in te richten. Vier 

pallethoutentafels met stalen frame zijn al geleverd. 
Aan een loungehoek en stoelen wordt nog gewerkt. 

Seriewerk hebben we niet veel gedaan maar enkele 
prototypen zijn wel voorbereid. Prullenbakken, een 

hondenmand en meer leuke producten hopen we 

binnenkort weer te gaan maken. 
Op dit moment werken we aan een kistjes voor een 

relatiegeschenkenbureau in Nederland.  

Coming Home 

Hoogtepunt in het Coming Home project het eerste 
half jaar was de ontwikkeling van het educatieproject. 

Met hulp van een sponsor kunnen de plannen en 
dromen voor dit project verder vorm krijgen. In een 

Romastraat in de stadswijk Mureseni geeft Baba al 

jaren lees en schrijf les. In juni hebben we een lerares 
aangenomen die haar daarbij gaat ondersteunen. Op 

dit moment zijn we op zoek naar stuk grond in de 
buurt van deze wijk om portocabines op te plaatsen 

die ook uit Nederland zullen komen. Het vinden van dit 
stuk grond is lastig. Met name de toestemming van de 

overheid. We hebben wel iets op het oog. Alleen 

niemand weet wie er precies eigenaar is en wie er 
vergunningen kunnen geven. De vraag is of ze het niet 

weten of omdat iemand geen zin heeft om er naar te 
kijken. In dit soort gevallen zijn we nog vaak 

afhankelijk van de willekeur van één persoon. Als die 

persoon het niet ziet zitten, houdt het op. Nou ja… 
vaak gaat dat zo. Aan ons om het er niet bij te laten 

zitten. Dit betekent wel veel uren op deuren kloppen 
en regelmatig naast gesloten deuren wachten tot een 

Roemeense ambtenaar zin heeft om je te woord te 
staan.  

Met het inloopprogramma ging het de laatste 
maanden wat minder. Dit had verschillende oorzaken. 

Enkele vaste bezoekers zitten in de gevangenis. De 

collega’s zien maar weinig bezoekers die echt willen 
veranderen. Dit motiveert niet en is zelfs frustrerend. 

Iedere ochtend is er een programma en iedere keer 
weer is het een strijd om de orde te handhaven.  

Het Roman Works project heeft veel aandacht gehad. 
Met name Jeno en Petri waren minimaal twee dagen 

per week in en rond de werkplaats. Meestal hadden 

ze dan jongens bij zich. Maar zoals eerder 
geschreven… is het erg lastig om deze jongeren te 

begeleiden. En als ze dan wat geld verdient hebben 
geven ze het uit aan rare dingen. Dit motiveert ook 

niet.  

Verandering was daarom nodig. Die is gekomen. Het 

inloophuis is verhuisd. Het inloophuis was in twee 

grote ruimtes. Eén werd gebruikt voor de 
programma’s en de andere diende als keuken, 

kantoor, depot, vergaderruimte en kantine. De nieuwe 
locatie is huiselijker. Met twee kleinere ruimtes voor 

de  programma’s. Twee kantoren. Eén voor 
administratie en educatie en één voor de mannen van 

het inloop en evangelisatie programma. Apart een 

keuken, een garage voor opslag, een tuin en een 
kelder die als washok dient. We zullen ons minder 
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richten op grote aantallen in de programma’s en meer 

op individuele begeleiding. De collega’s gaan weer 
meer de straat op. Eerder schreven we dan ook 

Roman Works moet verbeteren. Daarom zullen we de 

projecten meer scheiden en zullen Petri en Jeno 
minder naar het werkproject komen.  

Het kinderprogramma voor kinderen uit de wijk 
Banaesa stopt. Een lastige beslissing. In het werk dat 

wij doen is het een voortdurende zoektocht naar wat 
het beste is. Een groep van 30 kinderen uit de Bijbel 

vertellen en een boterham geven is mooi werk. Maar 
wij zijn niet de enige organisatie die in die wijk werkt. 

Er tegenover staat een groep kinderen in een wijk 

waar geen organisatie actief is. Daar gaan we dagelijks 

 

lesgeven. Deze kinderen moeten begeleidt worden 
met de gezinnen waar ze uit komen. 

Privé 

In onze vorige nieuwsbrief schreven we over de 

kerkelijke gemeente die we regelmatig zijn gaan 
bezoeken. Inmiddels zijn we daar bij aangesloten en 

draaien we mee in een ‘kleine groep’ van ongeveer 
vijf verschillende families. Eén avond per week komen 

we bij elkaar om over de preek te praten, voor elkaar 

te bidden en elkaar ‘scherp’ te houden in het geloof 
en relatie met God.    

Debora heeft inmiddels haar plek gevonden in het 
aanbiddingsteam en kan haar talenten inzetten tot 

opbouw van de gemeente.  

Gideon begint steeds beter te praten. Anna is 

begonnen aan de tweede klas van de ‘kindergarten’, 

een kruising tussen een peuterspeelzaal en de 
kleuterschool.  

Naast de reizen hebben we ook veel familiebezoek 
gehad en zijn we inmiddels twee keer in Nederland 

geweest dit jaar. De derde keer dat we naar 
Nederland reizen zal in november zijn.  

We hopen dat je door deze nieuwsbrief weer een 
beetje op de hoogte bent. Ennuh… geen beloftes dit 

keer.   

 

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! 


