
Rondzendbrief 10 

Dit is de nieuwsbrief geschreven in december. Het dagelijkse leven is in de afgelopen maanden  
gewoon doorgegaan en voor je het weet is het december. Het is lastig om iedere keer ‘nieuwe’ 

dingen te vertellen. De verschillende taken die we mogen hebben vormen zich tot dagelijkse 

routine. Een geweldige routine overigens maar het is niet zo dat er iedere week nieuwe specta-
culaire dingen gebeuren. We gaan er van uit dat u als lezer geïnteresseerd bent hoe het met ons 

gaat en niet hoeveel nieuwe dingen er per maand gebeuren.  Daarom weer een volle nieuws-
brief over het leven in Roemenië.  
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" Gebedspunten "  
 

• De maaltijd voor daklozen op kerstavond. 

• Ideeën en wijsheid voor hulp aan de daklozen in Tirgu Mures. 

• Het kerstfeest biedt mooie openingen om het woord van God aan mensen te 

verkondigen. In Nederland en Roemenië.  

• Dank God voor zijn trouw. Hij zorgt voor ons en doet wat hij belooft.  

• Dank God voor de vele mensen die ons tot nu toe gesteund hebben. 

Kinderprogramma (Debora) 
In september zijn er weer een aantal nieuwe en 
jonge kinderen bijgekomen en dat is aanpoten. Maar 
we mogen ons werk met vreugde doen, ook in het 
kinderprogramma. Het wordt mij steeds meer 
duidelijk hoeveel aandacht deze kinderen nodig 
hebben. Regelmatig kunnen we uit het gedrag van 
de kinderen merken dat ze liefde tekort komen. Het 
enige wat wij dan voor ze kunnen doen is hen stevig 
vast houden en voor hen bidden. Dit vraagt ook veel 
geduld en wijsheid in het handelen met deze 
kinderen. We moeten altijd in ons achterhoofd 

September in Nederland 
Allereerst willen we kort terugkijken op de maand 
september. De hele maand zijn we in Nederland 
geweest. De eerste anderhalve week waren ook 
enkele collega's meegekomen naar Nederland. Met 
elkaar hebben we een paar leuke Nederlandse 
uitstapjes gemaakt. Varen in de Biesbosch 
bijvoorbeeld of een bezoek aan de molens in 
Kinderdijk. Tijdens de informatieavond van de 
stichting waren de ICA teamleden aanwezig om de 
vele geïnteresseerden te vertellen over het werk in 
Tirgu Mures en te getuigen van de vele zegeningen 
die God ons geeft. Daarnaast was er de reünie van 
alle deelnemers aan de reizen die er ooit geweest 
zijn met de Stichting Coming Home!.  

Nadat onze ICA collega’s weer vertrokken waren 
konden wij vele familieleden, vrienden en sponsors 
ontmoeten. We waren uitgenodigd op drie 
bruiloften, die ‘toevallig’ in de maand september 
plaats vonden. Op de gemeentedag in de 
Hoflaankerk in Rotterdam waren we uitgenodigd om 
te vertellen over het werk en leven in Roemenië.  
Vier weken in Nederland lijkt een lange periode, 
maar het vliegt voorbij. Het was goed om even terug 
te zijn in Nederland. We merkten dat veel mensen 
met ons meeleven via deze nieuwsbrieven en 
natuurlijk via de website.  
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houden dat onze kinderen uit bijzondere 
omstandigheden komen. 

De Coming Home! reis van oktober heeft de kinderen 
van de jongste groep meegenomen naar een 
binnenspeeltuin. Het was een groot feest, met een 
ballenbad, meerdere glijbanen, doolhof, enz. Als 
afsluiting hebben we met elkaar gegeten.  

Training is en blijft belangrijk. In elk werk wat je doet, 
vrijwillig of niet, is het belangrijk dat je reflecteert op 
wat je werkhouding is en nieuwe ideeën opdoet. Door 
een bevriende organisatie in Reghin werd een seminar 
georganiseerd voor kinderwerkers. Als team zijn we 
vanuit Tirgu Mures daar naartoe gegaan. Het thema 
was: Hoe word je een effectief leider. Daarin werd nog 
eens duidelijk dat het belangrijk is dat je de kinderen 
goed kent, hun achtergrond, wat er zich in hun leven 
afspeelt. Daarnaast is het belangrijk om als team een 
doel te hebben. Waar willen we de kinderen naartoe 
brengen. Het was een leerzame dag, waar we zeker 
wat mee kunnen. 

Half december hebben we een kerstfeest voor de 
kinderen georganiseerd. Tijdens dit feest werden ze 
lekker verwend met wat te eten en te drinken. In de 
maand voorafgaand ben ik samen met Rozy bezig 
geweest om kerstpakketten voor de kinderen te 
maken. Een sponsor uit Zwitserland heeft geld 
gegeven waarvan wij inkopen voor de kinderen 
konden doen. Het was een grote verassing voor hen 
dat ze een mooie tas met cadeaus kregen. Ze waren 
er erg blij mee. Helaas waren er niet zoveel kinderen 
door de sneeuw. Het programma daarop hebben we 
nog eens kunnen uitdelen aan hen die regelmatig naar 
het kinderprogramma komen. 

Kinderkoor (Debora) 
De afgelopen maanden heeft alles in het teken van 
kerst gestaan. De kampen waren amper voorbij, of er 
moest alweer een programma voor kerst gemaakt 
worden. Met het kinderkoor gaan we er altijd op uit 
om met de kinderen te zingen. Zo stonden er o.a. 
twee bejaardentehuizen, een kindertehuis en een 
bezoek aan het gemeentehuis op het programma. 
Weken zijn we bezig geweest om te repeteren met de 
nieuwe liederen en de daarbij behorende bewegingen. 
Dit jaar hadden we een flinke club kinderen. Met maar 
liefst 19 kinderen gingen we onderweg. Voor de 
zomer bestond het kinderkoor uit 10 kinderen. Rozy 
en ik wilden dit graag uitbreiden. In de maand 
november hebben we verschillende kinderen 
uitgenodigd om met ons mee te doen. Uiteindelijk zijn 
hier 9 kinderen uit overgebleven. Het is goed om te 
zien dat de oudere kinderen, de jongere of zij die 
nieuw zijn, helpen met de liederen en de bewegingen. 
We mochten ervaren dat er iets van het kinderkoor 
uitging. Half december werden we uitgenodigd om in 
het gemeentehuis te zingen. De kinderen kijken hier 
altijd enorm naar uit en we hadden ons goed 
voorbereid. Nadat we onze twee liederen hadden 
gezongen, kwam er een vrouw naar Rozy toe. Zij was 
erg geïnteresseerd in wie de kinderen waren en waar 
ze vandaan kwamen. Ze was geraakt en bemoedigde 
de kinderen dat ze vooral vol moesten blijven houden 
omdat ze talent hebben. 

Het doel van het kinderkoor is dat mensen geraakt 
zullen worden door wat de kinderen zingen. Om die 
reden is het voor ons belangrijk dat de kinderen een 
relatie met God hebben en geloven in wat ze zingen. 
Alleen daardoor zal alles wat ze overdragen, vrucht 
brengen. 
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Daklozen (Daan) 
Iedere vrijdagavond is er nog steeds de avond voor 
daklozen. 24 december is het al weer een jaar geleden 
dat de eerste maaltijd voor daklozen werd 
georganiseerd. Ook dit jaar wordt er op kerstavond 
een speciale avond georganiseerd voor de daklozen. 
Het mooie aan de komende avond is dat ‘wij’ als ICA 
medewerkers alles overlaten aan de mensen van de 
kerken (uit de zigeunerwijken dus). We zullen wel 
aanwezig zijn, maar de hele organisatie laten we aan 
de zigeuners over. Dit doen we om hen te laten zien 
dat ze zonder hulp uit het ‘westen’ in staat zijn om iets 
te organiseren. 

Nu het weer winter is komt het ‘probleem’ of 
‘vraagstuk’ van daklozen weer naar voren. In grotere 
steden als Boekarest zijn er organisaties die iets van 
opvang bieden aan daklozen. Tirgu Mures is een wat 
kleinere stad en hier is helemaal niets om de nacht 
door te brengen. Afgelopen vrijdag sprak ik nog met 
een man. Hij heeft een probleem met z’n ogen 
waardoor hij bijna niets ziet. Van de gemeente heeft 
hij een pasje gekregen zodat hij gratis met het 
openbaar vervoer mag reizen. Maar een plek om te 
slapen heeft hij niet. Huilend legde hij aan het einde 
van de avond uit waar en hoe hij vannacht weer zou 
slapen.  Gelukkig hadden we nog wat dozen met 
mutsen en shawls, die hebben we aan verschillende 
mensen uitgedeeld.  

Geen auto 

In september zijn we met de VW bus naar Nederland 
gereden en terug zijn we met het vliegtuig gegaan. 
Sinds onze terugkomst hebben we geen auto meer. De 
VW bus is in Nederland gebleven vanwege de kosten. 
Met een Nederlandse auto doorlopend in Roemenië 

rijden kost veel aan verzekering. We hebben 
geprobeerd om de auto op Roemeens kenteken te 
krijgen maar voor het bedrag van de Roemeense 
import/milieu belasting kun je hier een nieuwe auto 
kopen.  

Voor iedereen was 2009, financieel gezien, niet het 
beste jaar. Dit is voor de stichtingen in Nederland en 
Zwitserland niet anders. Daarom is er besloten om 
voorlopig even te wachten met het vervangen van de 
VW bus in Roemenië.  
In het begin dachten we: “wat moeten we zonder 
auto”. Maar we moeten eerlijk zeggen: “het went 
wel”. We lopen gewoon veel en de taxi’s zijn niet zo 
duur(€0,35 per km). Soms is het lastig maar als we 
echt een auto nodig hebben (voor grote 
boodschappen of  bezoekers ophalen van het 
vliegveld) dan kunnen we een auto lenen van onze 
collega’s. Met of zonder auto… we blijven ons 
gezegende mensen voelen. 

Roemeense les  

Sinds november hebben we Roemeense les. Onze 
lerares geeft aan veel mensen les en een Nederlands 
echtpaar had ons haar aangeraden. We krijgen les in 
het Engels, maar het is goed te volgen. Vooral omdat 
we niet in een groep les krijgen maar alleen wij 
samen. Na vijf lessen kregen we een toets om te 
kijken of we vooruitgang boekten en allebei kregen 
we een dikke voldoende. Ons doel is om voor de 
zomerkampen de taal goed onder de knie te hebben. 

Oktoberreis 

Eind oktober mochten we een week lang een groep 
uit Nederland verwelkomen. Deze enthousiaste groep 
heeft verschillende activiteiten georganiseerd voor de 
kinderen, zigeunergemeenten en zwervers. Daarnaast 
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hebben ze in een 
zigeunerschool de gymzaal 
opgeknapt en speciaal voor 
Debora TL-verlichting 
aangelegd in het depot. Op de 
website van Stichting Coming 
Home! kunt u het reisverslag 
lezen. 

Jilco 

Van april tot oktober was een 
goede vriend van ons in 
Roemenië als vrijwilliger. Met 
de oktobergroep is hij weer 
mee teruggegaan. Met Jilco (Boertie voor insiders) 
hebben we een geweldige tijd gehad. In de 
kinderprogramma’s en tijdens de zomerkampen kon hij 
veel betekenen. Daarnaast hebben we ook leuke 
dingen gedaan. Hoogtepunt was de trip naar 
Boekarest om een rijbewijs op te halen.  

 
Boertie… bedankt voor de tijd en liefde die je hier 
gegeven hebt. Af en toe missen we je wel een beetje! 

Sponsoring en website bezoek. 

Nu het jaar weer bijna voorbij is kunnen we ook weer 
terugkijken. Dankbaar zijn we voor alle mensen die 
ons gesponsord hebben. In het afgelopen jaar 
kwamen we niet te kort. Van het bedrag dat we per 
maand nodig hebben komt een gedeelte van 43% van 
vaste sponsors. De overige 57% is van incidentele 
giften. Natuurlijk hebben wij het liefst dat 100% iedere 
maand vast binnenkomt. Maar dat is naar de mens 
gesproken. Het geeft weleens onzekerheid en twijfel 
als de inkomsten niet van tevoren bekend zijn. Maar 
dat is juist een reden om iedere maand weer onze God 
te danken dat Hij mensen bereid maakt om voor ons 
te zorgen. Al zo’n 20 maanden lang komen we niets te 
kort.  

 

In het afgelopen jaar is onze website vernieuwd. Voor 
het onderhouden van de website geldt hetzelfde als 
voor de nieuwsbrieven. Soms is het lastig om 
inspiratie op te doen uit de dagelijkse routine. 
Gelukkig is er genoeg reden tot motivatie. Gemiddeld 
bezoeken 50 mensen per dag de website. Sinds 
september 2009 mochten we iedere maand meer dan 
300 unieke bezoekers ontvangen. Dit alleen al is een 
motivatie om minimaal één keer in de week iets van 
ons te laten horen.  

(foto links: website statistieken van 2009) 

 

Kerst/Nieuwjaars groet 

Wij wensen u goede kerstdagen en veel zegen in het 
nieuwe jaar.  
 
(foto onder: Stadhuis Tirgu Mures in Kerst style) 

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’ 

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  

� � � � Sponsorstrookje. ���� 
U kunt ons vooral structureel steunen door voor ons te bidden! 


