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Het werd weer eens tijd. Een persoonlijke nieuwsbrief uit Roemenië. Het is december dus een
mooi moment om terug te kijken. In het afgelopen jaar zijn er geen nieuwsbrieven door ons gemaakt. Eén van de redenen is dat we drie maanden in Nederland waren. Daarna waren er de
kampen en was het vakantietijd. Nou ja, de teamleden hadden vakantie en wij hebben de tijd
gebruikt om drie maanden achterstand in te halen. En tussendoor uiteraard ook genoten van
het heerlijke zomerweer en familiebezoek. September was er al snel en voor je het weet is het
december. In deze brief willen we vooral persoonlijke dingen delen. Uiteraard vertellen we wat
over het werk maar op onze website en in een volgende nieuwsbrief zullen we ook meer aandacht besteden aan de werkzaamheden.

De eerste maanden van het jaar
De eerste maanden van het jaar zijn snel gegaan.
We wisten dat we eind maart naar Nederland
zouden gaan voor een paar maanden en we wilden
alles goed op de rit zetten zodat het programma
doorgang kon vinden. Tijdens één van de eerste
vergaderingen van het jaar besloten we om gericht
op zoek te gaan naar een nieuwe locatie. Daan is die

middag samen met Misi op pad gegaan en binnen
een paar uur waren ze terug met een hele goede
optie. Na overleg in het team en met het bestuur in
Nederland werd de beslissing genomen. Het project
ging verhuizen naar een goedkopere en centralere
locatie. Binnen een paar weken stond er een klus
team uit Nederland in Tirgu Mures om te helpen met
het gereed maken van de nieuwe locatie. Begin

De nieuwe inloop zaal

Anna een half jaar

" Gebedspunten "
•

Bid om zegen over het werk in het project. Vele bezoekers in alle leeftijden bezoeken
wekelijks het inloophuis. Bid dat de inspanningen van het team en bestuur gezegend
mogen worden.

•

Bid voor voldoende financiële middelen, zowel in het werk als voor ons
levensonderhoud.

•

Dank voor alle zegeningen van het afgelopen jaar.
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maart konden we de nieuwe ruimte betrekken. Dit was
voor ons ook gelijk het moment om ons vertrek voor
te bereiden en het werk over te dragen.
3 maanden Nederland
Eind maart zijn we naar Nederland gegaan. Een
periode van voorbereiding en een voorspoedige
zwangerschap ging daaraan vooraf. Tijdens onze
afwezigheid is het werk doorgezet door onze
teamleden Misi en Jeno met enkele vrijwilligers. Onze
tijd in Nederland bestond eerst uit wachten en enkele
ziekenhuisbezoeken. Anna lag in een stuitligging en
ondanks een poging om te draaien bleef dat zo.
Daarom waren we onder controle in het ziekenhuis en
moesten we ons voorbereiden op een operatie.
Hierdoor wisten we al een week van tevoren het
moment van de bevalling.
Op 1 mei is Anna in het Sint Franciscus Gasthuis in
Rotterdam geboren door middel van een keizersnee.
Gezien alle omstandigheden waren we blij dat we
ervoor gekozen hadden om naar Nederland te komen
voor de bevalling.

Weer volle bak tijdens een programma na de vakantie

Weer terug
26 juni zijn we met z’n drieën teruggevlogen naar
Roemenië. Ons huis was netjes schoongemaakt door
onze vrienden Misi en Evi. Veel tijd om te wennen was
er niet omdat gelijk begonnen moest worden met de
voorbereidingen voor de kampen. De eerste reis
groep stond al na zo’n anderhalve week voor de deur.
Gelukkig kwam ook de moeder van Debora met de
eerste groep mee om tijdens de kampen Debora een
handje te helpen. Begin augustus ging de tweede
reisgroep weer naar huis.
Ondanks dat we het zelf niet zo door hadden doen al
deze veranderingen wel wat met je. Eerst naar
Nederland, daar wordt je vader en moeder en voor je
het weet zit je weer terug in Roemenië maar je hele
leven en ritme is totaal veranderd. Omdat we gelijk
aan de slag moesten met de kampen hadden we ook
niet de tijd ons aan te passen. Daarbij waren we drie
maanden weggeweest van het werk. Tijdens onze
afwezigheid is het werk gewoon doorgegaan en zijn
er veel dingen gebeurd. Bij terugkomst is het daarom
moeilijk om gelijk weer de leiding over te nemen. Ook
voor de teamleden was het wennen om ons na drie
maanden weer terug te hebben. Het was daarom
goed dat in augustus het werk stil lag en onze
teamleden op vakantie waren. Hierdoor hadden wij de
tijd om ons rustig voor te bereiden op een nieuw
seizoen van werk. Daarnaast konden alle
administratieve handelingen van drie maanden
worden weggewerkt.

Anna in haar kamertje

Werk weer begonnen
In september zijn alle programma’s weer begonnen.
Voor ons is het verschil dat één van ons thuis blijft om
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Nieuw: moeder baby programma

op Anna te passen. Debora werkt op maandag en
woensdag vanuit ons inloophuis en Daan de andere
dagen. Op maandagochtend gaat Anna mee naar het
werk omdat we dan werkoverleg hebben, rond 12 uur
gaat Daan naar huis met haar.
Uitbreiding team en werk
In september is Misi vijf dagen in de week gaan
werken. Daarvoor werkte hij drie dagen in de week.
In augustus kregen we contact met een vrouw die
aangaf op zoek te zijn naar werk. Na enkele
gesprekken met haar bleek dat haar wensen en
motivatie goed zouden passen in ons project. Ook had
zij werkervaring en kwaliteiten die we in ons team
goed konden gebruiken. Gesprekken tussen haar en
enkele bestuursleden waren positief. Daarom waren
we verheugd toen we hoorden dat er in het budget
van de stichting ruimte was voor nog een fulltime
medewerker. Op 1 november is Baba ons team komen
versterken. Naast Baba is ook Evi, de Nederlandse

Nieuwe collega’s: Baba en Evi

vrouw van Misi, per 1 november twee dagen actief in
het project.
Door deze extra man (vrouw) kracht kon ook het
werk verder worden uitgebreid. Jeno is
verantwoordelijk voor de volwassenen, naast zijn
inbreng in de programma’s is hij veel op straat om te
zoeken naar (nieuwe) bezoekers. Misi is
verantwoordelijk voor de tieners, zorgt voor orde in
het depot en is verantwoordelijk voor de uitgiften van
hulpgoederen. Baba is verantwoordelijk voor de
doelgroep kinderen en gaat zorgen voor het
aanleggen van dossiers over onze doelgroep. Hier is
in 2007 al een begin mee gemaakt en dit zal nu
worden voortgezet. Evi helpt in het tienerprogramma
en richt zich vooral op de tienermeiden. Daarnaast
organiseert ze samen met Baba een moeder-baby
programma en helpt tijdens het kinderprogramma op
woensdag. Via onze website en in een volgende

Twee trouwe bezoekers van veel programma’s

nieuwsbrief zullen we verder ingaan op de
verschillende programma’s gedraaid worden in de
programma’s. Samen zijn wij eindverantwoordelijk
voor het hele project. Onderling hebben we de
taakverdeling dat Debora zich vooral richt op de
kinderprogramma’s en het bezoek aan de wijk in
Baneasa. Daan is verantwoordelijk voor de andere
programma’s en de organisatie daarom heen. Daarbij
geven we samen leiding aan het team en zorgen we
samen dat de kwaliteiten van iedereen op de juiste
manier worden ingezet.
De komende maand december wordt een drukke
maar mooie maand. In de kinderprogramma’s zijn we
al volop bezig een middag voor te bereiden voor de
ouders van de kinderen. De kinderen zullen zingen,
dansen en een theater opvoeren. Tijdens de
programma’s oefenen we dit en knutselen we
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decoraties in elkaar. De laatste vrijdag voor kerst
organiseren we de gebruikelijke maaltijd voor
daklozen.
Website
Begin van dit jaar was het onmogelijk om onze
website te updaten door een technisch probleem. Dit
viel precies samen met de verhuizing naar een nieuwe
locatie en de voorbereidingen op een paar maanden
Nederland. In juni hebben we alles weer aan de praat
gekregen en sindsdien proberen we regelmatig iets te
delen op het digitale net.

komt ze mee naar een programma maar een volle
zaal met drukke kinderen is nog een beetje teveel.
Verder is het een heel makkelijk kind. Ze slaapt de
hele nacht door, jengelt niet veel en lacht bijna altijd.
Met 5 maanden is ze een beetje ziek en verkouden
geweest maar na een doktersbezoek en wat lichte
medicijnen was het na een week weer over.
Voorzichtig mag ze gaan wennen aan wat vaster
voedsel. Prakje, stukje brood, geprakt fruit etc.
Tot slot wensen wij u goede en gezegende
kerstdagen

Sponsoring
In het afgelopen jaar mochten we weer genoeg giften
ontvangen om in ons levensonderhoud te kunnen
voorzien. Hier zijn we dankbaar voor. Door de
gezinsuitbreiding is ons leven duurder geworden. Er
moet een mond extra gevuld worden en zoals overal
stijgen de prijzen ook in Roemenië. Babyvoeding is
zelfs duurder in Roemenië dan in Nederland.
Daarnaast valt Anna niet zoals gebruikelijk onder onze
zorgverzekering en moet zij ook apart worden
verzekerd voor ziektekosten. Hierdoor zien we dat de
reserve aan sponsorgeld aan het afnemen is. Het is
nog geen reden tot grote zorg maar we hopen dat
mensen in Nederland bereid blijven om ons te steunen
zodat ondanks de hogere uitgaven we het werk
kunnen voortzetten.
Anna
Anna is inmiddels 7 maanden. Van het kleine baby'tje
die ze was is ze nu een grote baby geworden. Ze weet
hoe ze moet rollen dus als ze op de vloer ligt kunnen
we haar in alle hoeken van de kamer terug vinden.
Met name snoeren en kleine draden zoals veters zijn
erg interessant op het moment. Onze teamleden en de
bezoekers van onze projecten zijn allemaal weg van
haar. Andersom is het soms wat lastiger. Af en toe

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’

