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Net voordat we naar Nederland vertrekken willen we je graag een terugblik geven op de afgelopen maanden. De maanden stonden vooral in het teken van de zomerkampen.
Zomerkampen
Deze zomer waren we aanwezig bij twee
kinderkampen. Met het eerste kamp, voor de
kinderen uit Ady en Baneasa, gingen rond de 45
kinderen mee. Bij het tweede kamp, voor de
kinderen uit Sangeorgio de Mures, waren 26
kinderen aanwezig. We kunnen terugkijken op een
hele gezegende tijd. Met de verschillende teams uit
Nederland hebben we een mooie tijd gehad. Veel
familieleden en vrienden waren met een groep
meegekomen dus naast hard werken was er ook
veel gezelligheid. Het was heerlijk om met elkaar de
kinderen een leuke tijd te geven. De manier waarop
God Zijn aanwezigheid liet merken was
indrukwekkend. Veel bijzondere momenten kunt u
teruglezen in de nieuwsbrieven die door de
deelnemers geschreven zijn/worden. Deze zijn terug
te vinden op de website van stichting Coming Home!

Homeless project (Daan)
Doordat de we de kampen hadden is er een paar
weken geen avond voor daklozen geweest. De
eerste avond na de kampen was het daarom niet zo
druk bezocht. In de week erna heb ik verschillende
mensen opgezocht. De eerste vraag die vooral de
kinderen stelden… waarom ga je niet met ons op
kamp? En gelijk begonnen ze herinneringen op te
halen van een paar jaar geleden. Veel van de
groepsleden van het Nederlandse team wisten ze
nog te noemen. Sommigen konden zelfs de sketches
en verhalen nog herinneren. Het daklozen project is
gestart nadat alle kampen al gepland waren. Ik heb
ook aan hen uitgelegd dat ik dolgraag met hen kamp
wil, alleen op dit moment hebben we de
mogelijkheden niet.
Opvallend is tijdens de laatste paar avonden dat er

" Gebedspunten "
•

Bid voor ideeën en wijsheid rondom het homeless project.

•

Bid voor een goede reis naar Nederland en dat we een gezegende tijd mogen hebben
met onze teamleden.

•

Dank voor de geweldige zomerkampen die weer voorbij zijn. Ook voor de vele
personen die hun vrije tijd hebben gegeven om hier te helpen.
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veel jongeren (straatkinderen) komen. Afgelopen
vrijdag waren er rond de 30 bezoekers waaronder 13
straatkinderen. 15 mensen maakten gebruik van de
douche. Met veel plezier ben ik de hele avond in de
weer geweest met de douche droogmaken en schone
handdoeken pakken.
Onder de jonge bezoekers komen ook oude bekenden
zoals Sonny en Florin (zijn levensverhaal is terug te
lezen op de website van Coming Home!). Het blijkt dat
hij nu ook in en rond het station leeft. Het doet pijn
om te zien dat ze nog steeds in dezelfde situatie zitten
en geen stap vooruit komen. Daarom ben ik erg blij
dat de contacten met deze kinderen weer terug
komen. Mijn gebed is: “Heere gebruik mij. Nu ben ik

hier. Geef de mogelijkheden om er voor deze kinderen
en volwassenen te zijn”
Boekarest (Daan)
Afgelopen week heb ik de mogelijkheid gehad om naar
Boekarest te gaan. Het leek mij altijd al leuk om daar
heen te gaan. Het is toch de hoofdstad van het land
waar je woont. De reden dat we naar Boekarest
moesten was omdat het rijbewijs van Jilco op de
Nederlandse ambassade lag. (Het rijbewijs was

ingenomen door de politie i.v.m. inhalen op een
verkeerde plaats). Ook onze collega Aliona ging mee,
zij moest een visum regelen voor het bezoek aan
Nederland. Op de heenweg zijn we met de nachtrein
gegaan (+/- 11 uur reizen) en terug met de Maxi Taxi
(+/- 6 uur reizen). Met z’n drieën hebben we enkele
bijzondere momenten meegemaakt. Omdat er wat
problemen
waren met de
documenten
moesten we
overnachten.
Ergens in een
achterbuurt in
een oud
hotelletje. Alles
bij elkaar was
het een leuke
Roemeense
ervaring. Meer
foto’s en
verhalen over
deze trip staan
op onze
website.

Uitje voor jongste kinderen (Debora)
Zoals al eerder verteld organiseren we kampen voor
de kinderen van 7-12 jaar oud. Dat betekent voor de
jongste groep kinderen dat zij niet mee kunnen op
kamp. Voor hen hebben we een leuk uitstapje
georganiseerd. Sinds kort hebben we bij de dierentuin
een prachtige speeltuin waar kinderen zich heerlijk
kunnen vermaken. En dat hebben we gedaan. Vanaf
het moment dat we er waren wisten de kinderen niet
waar ze kijken moesten. Ze zagen zoveel mooie
dingen. De kinderen renden in het rond. Dan zagen ze
een mooie glijbaan en dan weer een carrousel. Het
kon niet op. Wat geweldig om die gezichten te zien.
Totaal ontspannen en glinsterende ogen. Tijdens de
lunch kregen de kinderen ‘Mici’ (sterk gekruide
worstjes van gehakt) met patat. Ze zaten er zichtbaar
van te smullen. Als afsluiting hebben we een rondje
gereden in Thomas de stoomlocomotief. Dit is een
personage uit een tekenfilm die de kinderen allemaal
kenden. Het is zo dankbaar om te zien dat
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Bezoek Nederland
Op 1 september vertrekken we voor vier weken naar
Nederland. De eerste week zullen ook Hanspeter &
Rozi, Aliona en Attila in Nederland zijn. Op 5
september is er een barbecue voor alle mensen die
ooit met een Roemenië reis naar Tirgu Mures zijn
geweest. Op 8 september is er een informatieavond in
de Rehobothkerk (Krimpen aan den IJssel). Tijdens
deze avond wordt er, door ons, onze ICA collega’s en
de bestuursleden, verteld over het project. De overige
weken zullen we gebruiken om tijd door te brengen
met familie en vrienden en om een beetje vakantie te
vieren.

de kinderen het naar hun zin hebben en zelf word je
er ook helemaal vrolijk van.
Wijkbezoeken (Debora)
Sinds kort houden Rozi en ik ons bezig met
huisbezoeken. Doordat we de vorige maanden vooral
druk waren met het organiseren van de kampen en
door de afwezigheid van Rozi, hebben we dit lang op
een zijspoor moeten zetten. Na de kampen kregen we
het gevoel dat het goed was om dit weer op te
pakken. Vooral om de band met de kinderen weer aan
te halen. Wij hebben onze groep kinderen verdeeld in
drie groepen. Als leiding heeft ieder een groep
kinderen waarvoor we bidden. Doordat we al een tijd
niet in hun thuissituatie waren geweest, merkten we
dat we het moeilijk vonden om voor specifieke zaken
te bidden. We hebben ook gemerkt dat er ouders zijn
die naar ons bezoek uitkijken. Tijdens de wijkbezoeken
heeft Rozi gesprekken met de ouders en ben ik lekker
met de kinderen bezig. Het is geweldig om het te
mogen doen.

Tot slot
Dit waren de hoogtepunten van de afgelopen
maanden. Bedankt voor het lezen en hopelijk tot ziens
in de komende weken!
Jozua 1:9: ‘Ik gebied je dus: wees vastberaden
en standvastig, laat je door niets weerhouden
of ontmoedigen, want waar je ook gaat, de
HEERE, je God, staat je bij’

 Sponsorstrookje. 
U kunt ons vooral structureel steunen door voor ons te bidden!
Ο
Ja, ik wil jullie ook eenmalige/maandelijks steunen met een bedrag van € ……….
Naam:……………………………………………………………………………………………….
Ο Ja, ik wil op de hoogte gehouden worden van jullie werkzaamheden in Roemenië
Email:…………………………………..
Stuur dit strookje naar ons correspondentieadres: Hofje van Gratie 18, 2926RD, Krimpen aan den
IJssel of e-mail uw antwoord en gegevens naar sponsoring@daan-debora.nl

Uw eenmalige / maandelijkse giften kunt u overmaken naar 1345.78.163
t.n.v. Stichting Coming Home! o.v.v. ‘Daan en Debora in Roemenië’

